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Bakterite resistentsus antibiootikumide suhtes on tänapäeval üks suuremaid probleeme nii 

inimeste, kui ka loomade tervishoius. Üheks põhjuseks võib lugeda antibiootikumide liigset 

kasutamist. Resistentsuse vähendamiseks tuleb lõpetada antibiootikumide väärkasutamine. 

EL-is on antibiootikumid kategoriseeritud humaanmeditsiinis olulisuse alusel ning 

liikmesriikides on kasutusel erinevad strateegiad ning kampaaniad, et teadlikkust tõsta. 

Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada, kui palju kasutatakse Eesti veisekarjades 

humaanmeditsiini jaoks kriitiliselt tähtsaid antibiootikume ning analüüsida kasutamise seost 

ESBL ensüümi tootva E. coli esinemissagedusega. Lisaeesmärgiks oli võrrelda teiste EL-i 

riikide strateegiaid antibiootikumide kasutamise ja resistentsuse leviku vähendamiseks. 

Uuringu käigus saatis 51 piimaveise farmi viimase 12 kuu raviandmed ning kõikidest 

farmidest võeti koondroojaproov ESBL-i tootva E. coli isoleerimiseks. Käesolevas töös 

kasutati laborist saadud tulemusi. ESBL tootvad E.coli analüüsiti Tartu Veterinaar- ja 

Toidulaboratooriumis. Uuringus selgus, et Eesti piimaveisekarjades kasutatakse 

humaanmeditsiinis kriitiliselt tähtsaid antibiootikume väga palju. Uurimisalustes karjades 

kasutatud antibiootikumidest 44,2% moodustasid humaanmeditsiini jaoks kriitilise 

tähtsusega antibiootikumid ning ESBL-i tootvat E. colit esines 30,4% karjades. ESBL 

positiivsetes karjades oli 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamine 2,1 korda kõrgem. 

Need tulemused näitavad, et antibiootikumide kasutamist tuleks piirata ning edasine 

järelevalve tõhustamine antibiootikumide kasutamine ning resistentsuse üle on vajalik. 

Reservantibiootikumide kasutamise piiramine on oluline, et vähendada resistentsete bakterite 

levikut ning säilitada antibiootikumide toimimine infektsioonide ravil. 
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Bacterial resistance to antibiotics is, due to the overuse of antibiotics, one of the biggest 

problems in human and animal healthcare today. The misuse of antibiotics must be stopped 

to reduce resistance. In the EU, antibiotics are categorized according to their importance in 

human medicine, and Member States have different strategies and campaigns in place to raise 

awareness. The aim of this study was to determine the extent to which critically important 

antibiotics are used in Estonian dairy herds and to analyse the correlation between the use 

and the prevalence of E. coli producing the ESBL enzyme. An additional aim was to compare 

the strategies of other EU member states to reduce the use of antibiotics and control the spread 

of antibiotic resistance. During the study treatment data from 51 dairy cattle farms over the 

last 12 months was used, and a pooled faecal sample was taken from all farms to isolate 

ESBL-producing E. coli. ESBL-producing E. coli were analysed at the Tartu Veterinary and 

Food Laboratory. The study revealed that critically important antibiotics are widely used in 

Estonian dairy herds. Of all the antibiotics used in the herds in this study, 44.2% were 

critically important antibiotics and in 30.4% of the herds ESBL-producing E. coli was 

isolated. ESBL positive herds used 3-4. generation cephalosporins 2,1 times more. These 

results indicate that the use of antibiotics should be restricted. Further monitoring of antibiotic 

use and resistance is needed. Restricting the use of reserve antibiotics is important to reduce 

the spread of resistant bacteria and to maintain the effectiveness of antibiotics in the treatment 

of infections. 
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LÜHENDID 

ESBL – laiendatud toimespektriga beetalaktamaas (inglise k extended spectrum beta-
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AmpC – klass C beetalaktamaas (inglise k class C beta-lactamase) 

EMA – Euroopa Ravimiamet (inglise k European Medicines Agency) 

ESVAC – Antibiootikumide Veterinaarias Kasutamise Seire Euroopas (inglise k European 

Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) 

VBI – veterinaarne võrdlusmeetodiindeks (inglise k veterinary benchmark indicator) 

DANMAP – Taani Antibiootikumide Integreeritud Seire- ja Uurimisprogramm (inglise k 

Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Program) 

PCU – Populatsiooni parandusühik (inglise k population correction unit) 
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SISSEJUHATUS 

Antibiootikumid on 20. sajandil avastatud ravimitest ühed mõjukamad ning enim kasutatavad. 

Võttes arvesse antibiootikumiresistentsete bakterite kasvavat arvukust ning et uusi 

antibiootikume ei ole pikalt turule lisandunud, ootab meid ees olukord, kus paljude 

infektsioonhaiguste vastu puudub efektiivne ravi (Ribeiro da Cunha jt, 2019). 

Produktiivloomadelt pärinevate bakteriliikide antibiootikumiresistentsus mõjutab inimeste 

tervist, sest resistentsed bakterid või resistentsuse geenid võivad üle kanduda inimestele läbi 

toiduahela või keskkonna (Hammerum jt, 2009).  

Soolestiku kommensaalseid baktereid peetakse headeks indikaatororganismideks nii inimestel 

kui ka loomadel, sest nad on pideva antibiootikumide poolt avaldatava selektsioonisurve all 

(van den Bogaard ja Stobberingh, 2000). Laiendatud toimespektriga beetalaktamaase (inglise k 

extended spectrum betalactamases– ESBL) tootvat Esherichia (E) coli on produktiivloomadelt 

korduvalt tuvastatud (Liebana jt, 2013). E. coli antibiootikumiresistentsus on kasvav probleem 

nii inimeste kui loomade meditsiinis, kuid inimeste nakkuste puhul on probleem paremini 

dokumenteeritud (WHO, 2014).  

Resistentsete mikroobide levikut on võimalik piirata antibiootikumide mõistliku kasutamisega 

(Karam jt, 2016). Euroopa Ravimiamet on loonud süsteemi antibiootikumide kasutamise 

hindamiseks veterinaarmeditsiinis, et piirata inimeste raviks kriitiliselt tähtsate 

antibiootikumide kasutamist veterinaarmeditsiinis (EMA, 2021). Rootsis on resistentsuse 

leviku piiramiseks kehtestatud ranged piirangud (Gröndal jt, 2021), mis keelavad 

humaanmeditsiinis kriitiliselt tähtsate antibiootikumide (3.-4. põlvkonna tsefalosporiinid ja 

kinoloonid) loomadel kasutamise. Eestis on välja antud ravisoovitused antibiootikumide 

mõistlikuks kasutamiseks põllumajandusloomadel (Kalmus jt, 2017), kuid 2017. aastal tehtud 

uuringus (Viidu) selgus, et neid ei järgita. 

Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju kasutatakse Eesti veisekarjades 

humaanmeditsiini jaoks kriitiliselt tähtsaid antibiootikume ning analüüsida kasutamise seost 

ESBL ensüümi tootva E. coli esinemissagedusega. Lisaeesmärgiks oli võrrelda teiste EL-i 

(Euroopa Liidu) riikide strateegiaid antibiootikumide kasutamise ja resistentsuse leviku 

vähendamiseks.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Antibiootikumid 

Antibiootikumid on ühendid, mis tapavad mikroorganisme või aeglustavad nende kasvu madala 

kontsentratsiooni korral. Selman Waksmani esimese määratluse järgi on antibiootikumid ainult 

looduslikult mikroorganismide poolt toodetud ühendid, sünteetilised ühendid on välistatud. 

Waksmani teise määratluse järgi loetakse antibiootikumideks ainult antibakteriaalseid aineid, 

mille hulka ei kuulu antifungaalsed ained (Lees jt, 2021). Enim kasutatakse antibiootikume 

inimeste ja loomade bakteriaalsete infektsioonide raviks. Mõned antibiootikumid aitavad ravida 

viirusi ning hea- ja halvaloomulisi kasvajaid (Davies ja Davies 2010). Veterinaarias on 

antibiootikume kasutatud nii bakteriaalsete infektsioonide ennetamiseks, eelraviks, kui raviks 

(Schwarz jt, 2001). Sulfoonamiidid olid esimesed laia-toimespektriga antibiootikumid, mida 

võeti veterinaarmeditsiinis kasutusele 1937. aastal veiste mastiidi raviks (Lees jt, 2021).  

Antibakteriaalseid aineid eristatakse antimikroobsetest ainetest. Antibakteriaalsete ja 

antimikroobsete ainete erinevus seisneb mikroorganismide tüübis, millele need mõjuvad. 

Antimikroobsed ained toimivad paljudele erinevatele mikroobidele nagu nt bakterid, seened, 

vetikad ja viirused. Antibakteriaalsed ained on tõhusad ainult bakterite vastu. Piiratud arvul 

antibiootikumidel on ka algloomade vastane toime (Gallagher ja MacDougall, 2016).  

Toimespektri alusel saab antibiootikumid jagada kahte järgmisesse gruppi: kitsa- ja laia 

toimespektriga. Ühe teooria alusel peetakse kitsa toimespektriga antibiootikumide hulka aineid, 

mis toimuvad ainult bakteritele ja laia toimespektri hulka ained, mis toimivad bakteritele, 

mükoplasmadele, rikettsiatele ja klamüüdiatele. Teise teooria põhiselt jaotatakse laia ja 

kitsatoimespektriga antibiootikumid kaheks nii, et kitsa spektriga ained toimivad ainult 

grampositiivsetele või gramnegatiivsetele bakteritele, kuid laia spektriga ained mõlemale 

(Giguère jt, 2013). Bakterid jagatakse, tsütoplasmaatilist membraani ümbritsevate struktuuride 

erinevuse järgi, grampositiivseteks ja gramnegatiivseteks (Litzinger ja Mayer, 2010).  

 

1.1.1. Antibiootikumide toimemehhanismid 

Antibiootikumid on molekulid, mis madalatel kontsentratsioonidel inhibeerivad spetsiifiliste 

mikroobide kasvu või põhjustavad nende surma. Antibiootikumid jaotatakse kaheks – 
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bakteriostaatilisteks ja bakteritsiidseteks. Esimesed häirivad bakterirakkude kasvu, kuid ei 

põhjusta rakkude surma. Bakteritsiidsed antibiootikumid tapavad bakterirakud (Walsh, 2003). 

Antibiootikumide toimemehhanismid saab jagada nelja järgnevasse kategooriasse: raku seina 

sünteesi inhibeerimine, DNA replikatsiooni inhibeerimine, RNA sünteesi inhibeerimine ja 

proteiinide sünteesi inhibeerimine (Giguère jt, 2013). 

1.1.1.1. Rakuseina sünteesi inhibeerimine 

Bakterirakke ümbritseb peptidoglükaanist valmistatud rakusein, mis koosneb pikkadest 

suhkrupolümeeridest (Reynolds, 1989). Peptidoglükaankiht esineb nii gramnegatiivsetel kui ka 

grampositiivsetel bakteritel. Grampositiivsete bakterite kiht on paksem ja koosneb mitmest 

kihist. Kihile annavad vastupidavuse kovalentsed peptiidsed ristsidemed. Peptidoglükaankihi 

ülesanne on hoida raku kuju ja osmootset rõhku ning on kinnituskohaks mitmetele rakuvälistele 

komponentidele nagu rakupinnal asetevad valgud (Walsh, 2003). Rakuseina sünteesi 

inhibeerivad antibiootikumid muudavad raku kuju ja suurust ning seeläbi kutsuvad bakteri 

rakus esile stressivastuse (Kohanski jt, 2010). 

Rakuseina sünteesi inhibeerivad beetalaktaamantibiootikumid ja glükopeptiidid. 

Beetalaktaamide esmased sihtmärgid on penitsilliini siduvad valgud. Beetalaktaamid 

blokeerivad peptidoglükaankihi komponentide ristsidumist ning inhibeerivad peptiidsidemete 

moodustumist (Kahne jt, 2005). Peptidoglükaani kihi katkemine viib bakteri lüüsumiseni 

(Džidić jt, 2008).  

 

1.1.1.2. DNA replikatsiooni inhibeerimine 

Kinoloonid on grupp antibiootikume, mille kasutamise eesmärk on mikroobi DNA 

replikatsiooni inhibeerimine, nende peamine sihtmärk bakterirakus on ensüümid topoisomeraas 

II ja topoisomeraas IV, mida kutsustakse ka DNA güraasiks (Courcelle jt, 2003). 

Topoisomeraasid teevad DNA ahelasse katke, kuid topoisomeraasi ja DNA-ga seondunud 

kinoloonid takistavad katkenud ahelate uuesti seondumist, blokeerides replikatsioonikahvli 

(Kohanski jt, 2010). Seetõttu tekitavad DNA replikatsiooni käigus ahelatesse katked, muutes 

nii kromosoomide topoloogiat (Courcelle jt, 2003). Kinoloon-topoisomeraas-DNA kompleksi 

moodustumine pärsib pöörduvalt DNA ja rakkude kasvu ning arvatakse olevat vastutav 

kinoloonide bakteriostaatilise toime eest (Zhao jt, 1997).  
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1.1.1.3. RNA sünteesi inhibeerimine 

RNA sünteesi inhibeerimine toimub rifamütsiini klassi kuuluvate bakteritsiidsete 

antibiootikumide poolt. Inhibitsioon on sarnane DNA replikatsiooni pärssimisele (Floss jt, 

2005). Rifamütsiinid inhibeerivad DNA-st sõltuvat transkriptsiooni, seondudes stabiilselt 

DNA-ga ja aktiivselt transkribeeriva RNA polümeraasi beeta-alaühikuga (Campbell jt, 2001). 

RNA polümeraasi beeta-alaühikuga seondunud rifamütsiinid takistavad DNA-ensüüm 

kompleksi moodustumist, mistõttu häirub transkriptsioon ning rakud ei saa jaguneda (Kohanski 

jt, 2010). 

 

1.1.2. Valgusünteesi inhibeerimine 

Bakteriaalne valgusüntees jaotub neljaks etapiks – initsiatsioon, elongatsioon, terminatsioon ja 

retsükleerimine (Wilson, 2014). Valgusünteesi inhibeerivate antibiootikumide enam levinud 

sihtmärgiks rakus on elongatsioonifaas. Elongatsiooni mõjutavad klooramfenikool, 

streptogramiin, tetratsükliin (Walsh, 2003). Valgusünteesi elongatsiooni inhibeerivad ravimid 

on ühed laiematest antibiootikumide klassidest ja neid võib jagada kahte alamklassi: 50S 

inhibiitorid (nt klooramfenikool) ja 30S inhibiitorid (nt tetratsükliin) (Porse jt, 2000). 

Initsitatsioonifaasi mõjutavad anitibootikumid on leidnud kliiniliselt vähe kasutust, sest neil on 

halb vesilahustuvus ning suur toksilisus. Terminatsiooni- ja retsükleerimise faasi mõjutavatel 

antibiootikumidel on mõju ka elongatsioonifaasis (Wilson, 2014).  

 

1.2. Loomadel kasutatavate antibiootikumide kategoriseerimine 

Aastal 2018 loodi uus süsteem antibiootikumide kasutamiseks veterinaarmeditsiinis, 

antibiootikumide toimeaineklassid on jaotatud kategooriatesse A, B, C ja D. Kategooria A 

toimeainete kasutamine veterinaarmeditsiinis on keelatud, kategooria B toimeained piiratud, 

kategooria C toimeaineid soovitatakse kasutada ettevaatlikult ning kategooria D toimeaineid 

mõistlikult (EMA-CVMP, 2019).  

Kategooria A tähistab antibiootikume, mille kasutamine veterinaarias on keelatud. Selle 

kategooria antibiootikumidel puudub EL-is veterinaarravimitena müügiluba, neid ei tohi 

kasutada produktiivloomadel (EMA-CVMP, 2019). Sellesse kategooriasse kuuluvad 

antibiootikumide klassid ja toimeained on väljatoodud tabelis 1. 
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Tabel 1. kategooriasse A kuuluvad antibiootikumide toimeaineklassid (EMA-CVMP, 2019) 

Antibiootikumide toimeaineklass 

amidinopenitsilliinid rifamütsiinid 

lipopeptiidid sulfoonid 

glükopeptiidid pseudomoonhapped 

ketoliidid karbapeneemid 

oksasolidinoonid streptogramiinid 

glütsüültsükliinid riminofensaiinid 

monobaktaamid fosfoonhappe derivaadid 

karboksüülpenitsilliinid ja ureidopenitsilliinid, sh 

kombinatsioonid beetalaktamaasi inhibiitoritega 

ainult tuberkuloosi või teiste 

mükobakteriaalsete haiguste raviks kasutatavad 

ravimid 

teised tsefalosporiinid ja peneemid (sh. 3. 

põlvkonna tsefalosporiinide ja beetalaktamaasi 

inhibiitorite kombinatsioonid 

pärast AMEG-i klassifikatsiooni avaldamist 

müügiloa saanud uued humaanravimid 

 

Kategooriasse A kuuluvaid toimeaineid ei ole Eestis veistel, ega teistel loomaliikidel, 

kasutamiseks registreeritud (Ravimiregister, 2022). 

Kategooria B tähistab antibiootikume, mille kasutamist loomadel tuleb piirata. Siia 

kategooriasse kuuluvad ravimid on humaanmeditsiinis kriitilise tähtsusega ning nende 

kasutamist tuleb piirata, et hoida riski rahvatervisele madalal. Võimalusel peab kasutamine 

põhinema antibiootikumitundlikkuse uuringutel (EMA-CVMP, 2019). Sellesse kategooriasse 

kuuluvad antibiootikumide klassid ja toimeained on väljatoodud tabelis 3. 

Tabel 2. kategooriasse B kuuluvate antibiootikumide toimeaineklassid (EMA-CVMP, 2019) 

Antibiootikumide klass 

3.-4. põlvkonna tsefalosporiinid, v.a kombinatsioonid beetalaktamaasi inhibiitoritega 

polümüksiinid 

kinoloonid – fluorokinoloonid ja teised kinoloonid 
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Kategooriasse B kuuluvatest toimeainetest on veistel kasutamiseks Eestis registreeritud 3.-4. 

põlvkonna tsefalosporiinidest tsefkvinoom ja tseftiofuur. Polümüksiinide gruppi esindab nt 

kolistiin. Kinoloonidest on ravimregistris danofloksatsiin, enrofloksatsiin ja marbofloksatsiin 

(Ravimiregister, 2022). 

Kategooria C tähistab antibiootikume, mida peaks veterinaarmeditsiinis kasutama 

ettevaatlikult. Selles kategoorias on antibiootikumid, millele on humaanmeditsiinis olemas 

alternatiivid. Kasutamist kaaluda juhul, kui veterinaarse näidustuse raviks ei ole D kategoorias 

efektiivset ravi (EMA-CVMP, 2019). Sellesse kategooriasse kuuluvad antibiootikumide klassid 

ja toimeained on väljatoodud tabelis 4. 

Tabel 3. kategooriasse C kuuluvad antibiootikumide klassid (EMA-CVMP, 2019) 

Antibiootikumide toimeaineklass 

aminoglükosiidid (va spektinomütsiin) pleuromutiinid 

amfenikoolid makroliidid 

linkoosamiidid rifamütsiinid 

1. ja 2. põlvkonna tsefalosporiinid ja 

tsefamütsiinid 

aminopenitsilliinid kombinatsioonis 

beetalaktamaasi inhibiitoritega 

 

Eestis on kategooriast C veistel kasutamiseks registreeritud aminoglükosiidide klassist näiteks 

gentamütsiin ja kanamütsiin. Amfenikoolidest näiteks florfenikool ja tiamfenikool. 

Linkoosamiididest näiteks linkomütsiin ja pirlimütsiin. 1. ja 2. põlvkonna tsefalosporiinidest ja 

tsefamütsiinidest näiteks tsefapiriin ja tsefaloonium. Makroliididest on Eestis registreeritud 

näiteks gamitromütsiin ja tülosiin. Aminopenitsilliinide kombinatsioonist beetalaktamaasi 

inhibiitoritega on Eestis veistel kasutamiseks registreeritud amoksitsilliin kombinatsioonis 

klavulaanhappega (Ravimiregister, 2022). 

Kategooriasse D kuuluvad antibiootikumid, mida tuleb kasutada mõistlikult. Selle kategooria 

ravimid võiksid olla antibiootikumiravi esimeseks valikuks, sellegipoolest tuleb neid kasutada 

ainult meditsiinilise näidustuse korral (EMA-CVMP, 2019). Sellesse kategooriasse kuuluvad 

antibiootikumide klassid ja toimeained on väljatoodud tabelis 5. 
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Tabel 4. kategooriasse D kuuluvad antibiootikumide klassid (EMA-CVMP, 2019) 

Antibiootikumide toimeaineklass 

aminopenitsilliinid beetalaktamaasi 

inhibiitoriteta 

stafülokokivastased penitsilliinid 

(beetalaktamaasresistentsed penitsilliinid) 

tetratsükliinid nitrofuraanide derivaadid 

tsüklilised polüpeptiidid nitroimidasoolid 

aminoglükosiidid antibakteriaalsed steroidid 

looduslikud kitsa toimespektriga penitsilliinid 

(beetalaktamaastundlikud penitsilliinid) 

sulfoonamiidid, dihüdrofolaadi 

reduktaasiinhibiitorid ja kombinatsioonid 

 

Eestis on kategooriast D veistel kasutamiseks registreeritud aminopenitsilliinidest 

beetalaktamaasi inhibiitoriteta nt amoksitsilliin ja ampitsilliin. Tetratsükliinidest nt 

oksütetratsükliin. Aminoglükosiididest nt spektinomütsiin. Beetalaktamaastundlikest 

penitsilliinidest nt bensatiinbensüülpenitsilliin ja bensüülpenitsilliin. Stafülokokivastastest 

penitsilliinidest nt kloksatsilliin. Sulfoonamiididest, dihüdrofolaadi reduktaasiinhibiitoritest ja 

nende kombinatsioonidest nt sulfadoksiin (Ravimiregister, 2022). 

 

1.3. Antibiootikumiresistentsus 

Bakterite poolt põhjustatud infektsioonide vastu antibiootikumide kasutamise kõrvalmõju on 

bakterite resistentsuse omandamine ning resistentsete bakterite levik. Antibiootikumid 

suudavad surmata antibiootikumile tundlikke baktereid, kuid resistentsed bakterid jäävad ellu 

(Munita ja Arias 2016). Bakterid, mis on saavutanud resistentsuse ja ei allu ravile, põhjustatud 

infektsioonide puhul on raviks vaja kasutada humaanmeditsiinis kriitiliselt olulisi (A ja B 

kategooria) antibiootikume (EMA, 2019).  

Resistentsete mikroobide poolt põhjustatud infektsioone seostatakse suurema haigestumise ja 

suremusega võrreldes mitte-resistentsete patogeenide põhjustatud infektsioonidega (Helms jt, 

2002; Barza ja Traavers, 2002; Varma jt, 2005). Kohad, kus kasutatakse antibiootikume 

rohkem, nt haiglates, on pikenenud haiglas veedetud aeg, kasvanud rahaline kulu ning ravile 

allumatute haigestumise sagedus (Marshall ja Levy, 2011). Aastaks 2050 ennustatakse 
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globaalselt 10 miljonit surma multiresistentsete (resistentsed mitme antibiootikumi suhtes) 

bakterite tõttu, mille kumulatiivne eeldatav majanduslik kahju ulatub 100 miljardi Ameerika 

Ühendriikide dollarini (Singer jt, 2016). 

 

1.3.1. Antibiootikumiresistentsuse tekkimine 

Antibiootikumiresistentsus on mikroorganismi omadus ellu jääda antibiootikumi juuresolekul 

sellises kontsentratsioonis, mis tavaolukorras peaks mikroorganismi surmama (Giguère jt, 

2013). Resistentsete mikroobide levik on seotud peamiselt laialdase antibiootikumide 

kasutamisega nii loomade kui ka inimeste meditsiinis (WHO, 2012). Mikroobid, mis kannavad 

resistentsuse geene võivad levida loomadelt inimestele. Selline liikide vaheline mikroobide 

ülekanne võib toimuda läbi toidu, otsekontakti looma ja inimese vahel või keskkonna 

vahendusel (Marston jt, 2016).  

Resistentsus antibiootikumi suhtes on loomulik või omandatud (Munita ja Arias 2016). 

Loomulik resistentsus viitab mikroorganismi võimele vähendada spetsiifilise antibiootikumi 

efektiivsust läbi struktuursete või biokeemiliste omaduste (Blair jt, 2015). Omandatud 

resistentsuse võivad bakterid saavutada läbi normaalsete füsioloogiliste geenimutatsioonide, 

mis toimuvad bakterirakus pidevalt. Mutatsioonid toimivad kõikides bakterirakkudes pidevalt, 

kuid madala sagedusega, mistõttu tavaolukorras on antibiootikumidele resistentsete bakterite 

tekkimine pigem haruldane. Sellegipoolest stressiolukorras, nt antibiootikumide olemasolul või 

peremeesorganismi kaitsemehhanismide käivitumisel, mutatsioonide esinemise sagedus 

kasvab (Couce ja Blazquez, 2009). 

 

1.1.2 Antibiootikumiresistentsuse tekkemehhanismid 

Resistentsuse tekkemehhanismid saab jagada neljaks, mida on kujutatud joonisel 1. 
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Joonis 1. Resistentsuse mehhanismid (Giguère jt, 2013) 

Bakteriraku seina läbilaskvuse vähendamine võib olla seotud nii raku sise- kui ka 

välismembraani poriinide läbilaskvuse alanemisega (Giguère jt, 2013). Poriinide muutusi saab 

saavutada kolme üldise protsessiga: (1) ekspresseeritud poriinide tüübi muutus, (2) poriini 

ekspressiooni taseme muutus ja (3) poriini funktsiooni halvenemine. Poriinide hulga 

vähenemine gramnegatiivsete bakterite välismembraanis toob kaasa antibiootikumide 

väiksema koguse jõudmise bakterirakku. Kirjeldatud on mitut tüüpi poriine ja neid saab 

klassifitseerida nende struktuuri (trimeerne või monomeerne), selektiivsuse ja 

ekspressiooniregulatsiooni järgi (Munita, Arias, 2016). 

Bakterid on võimelised antibiootikume eemaldama raku seest väljavoolupumpade abil, mistõttu 

satuvad vastavad ained rakuvälisesse või periplasmaatilisse ruumi (Giguère jt, 2013). Paljusid 

väljavoolupumpade klasse on iseloomustatud nii gramnegatiivsetel, kui ka grampositiivsetel 

bakteritel (Munita, Arias, 2016). 

Antibiootikumi inaktiveerimine on võimalik ensüümidega antibiootikumi lagundades või 

keemilist struktuuri muutes (Munita, Arias 2016). Inaktiveerimine toimub kas rakust väljaspool 

või raku sees periplasmaatilises ruumis, kui antibiootikum on juba rakku sisenenud (Giguère jt, 
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2013). Gramnegatiivsed bakterid toodavad beetalaktamaase, mis lagundavad 

beetalaktaamantibiootikumide beetalaktaamringi, see toimub raku sees periplasmaatilises 

ruumis (Ruppé jt, 2015). 

Sihtkoha modifikatsioon võib toimuda nii rakupinnal, kui ka sees. Antibiootikumi seondumise 

kohta muudetakse nii, et antibiootikumil ei ole enam võimalik liituda sihtkohaga või vastava 

ensüümiga (Giguère jt, 2013).  

 

1.3.1.1. Omandatud antibiootikumiresistentsuse ülekandeteed 

Resistentsusgeenide ülekanne võib toimuda vertikaalselt või horisontaalselt. Kõikidele 

järglastele resistentsusegeenide edastamine kuulub vertikaalse geeniülekandetee alla. 

Mikroobid on võimelised omandama geene ka teistelt mikroobidelt. Isoleeritud bakteritest 

enamikel on saavutatud resistentsus omandades resistentsusgeene väljaspoolt kromosoomi. See 

kuulub horisontaalse geeniülekande alla (Giguère jt, 2013). 

Võõra DNA horisontaalne omandamine võib käia läbi kolme järgneva mehhanismi, mis on 

välja toodud joonisel 2. Bakteriofaagidega DNA edastamine bakterite vahel on küll võimalik, 

kuid pigem haruldane (Colomer-Lluch jt, 2011). Enamik horisontaalsest ülekandest 

bakteripopulatsioonide vahel toimub siiski plasmiididega. Plasmiidid on kromosoomivälised 

ise-paljunevad geneetilised elemendid, mis ei ole bakteritele ellu jäämiseks olulised, kuid 

enamasti kannavad geene, mis annavad peremeesorganismile ellujäämiseks vajalikke omadusi 

(Giguère jt, 2013).  
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Joonis 2. Geneetilise materjali ülekandmise mehhanismid (Giguère jt, 2013) 

 

1.4. Veistel bakternakkusi põhjustavad mikroobid 

Täiskasvanud veistel on kõige sagedasemaks bakternakkuseks udarapõletik (Schukken jt, 

2001). Grampositiivsetest mikroobidest põhjustavad udarapõletikke enim Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcis uberis, Staphylococcus aureus ja 

koagulaasnegatiivsed stafülokokid. Gramnegatiivsete mikroobide hulgas on enamlevinud 

udarapatogeenideks Echerichia coli ja Klebsiella spp (Guardabassi jt, 2008).  

Gramnegatiivsete bakterite poolt põhjustatud udarapõletiku esmane ravivalik on 

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja vedelikteraapia. Antibakteriaalne ravi on 

näidustatud vaid ägeda põletiku puhul ja äsjapoeginud lehmadel (Kalmus jt, 2017) Kinoloonide 

ja tsefkinoomi kasutamine on soovituslik ainult tundlikkuse uuringu järgselt. Grampositiivsete 

bakterite poolt põhjustatud udarapõletike esmaseks ravivalikuks on intramammaarne 

bensüülpenitsilliin või lihasesisene prokaiinpenitsilliin, teine ravivalik on intramammaarne 

aminopenitsilliin ning kolmas ravivaliku soovitus on intramammaarne tsefaleksiin või 

tsefaperasoon. Mitme udaraveerandi samaaegsel nakatumisel on mõistlik lihastesisene 

antibiootikumi manustamine (Kalmus jt, 2017). 
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Veise emakapõletik esineb kõige sagedamini poegimisjärgselt. Endometriidi puhul on 

tabandunud ainult emaka limaskest, mistõttu kulgeb haigus alaägedalt, kuid metriidi puhul on 

tabandunud nii emaka lihas- kui ka limaskest ning haiguse kulg on enamasti äge. Peamised 

poegimisjärgse ägeda metriidi haigustekitajad on Escherichia coli, Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp. ja Trueperella pyogenes (Guardabassi jt, 2008). Eestis välja antud 

ravisoovituste järgi on gramnegatiivsete kui ka grampositiivsete mikroobide põhjustatud 

metriitide puhul on esmaseks ravivalikuks lihasesiseselt bensüülpenitsilliinid, 

prokaiinpenitsilliin või aminopenitsilliinid. Teiseks valikuks on soovituslik kasutada 

lihasesiseselt oksütetratsükliini ning kolmandaks valikuks lihasesiseselt tseftiofuur või 

tsefkinoom ainult antibiootikumi tundlikkuse analüüsi põhjal. Lisaks on näidustatud 

vedelikteraapia ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (Kalmus jt, 2017). 

Veiste jäsemehaiguste puhul tehakse esmalt kindlaks lonke põhjus. Mittenakkuslike lonke 

põhjuste leidmisel, nt tallahaavand ning valgejoone haigus, antibiootikumravi ei rakendata. 

Bakterite põhjustatud jäsemehaigused on digitaalne dermatiit, interdigitaalne flegmoon ning 

liigesepõletik. Digitaalne dermatiit on põhjustatud Treponema spp. poolt, mis kuulub 

gramnegatiivsete bakterite hulka (Guardabassi jt, 2008), ravisoovitus on lokaalne 

oksütetratsükliin või salitsüülhape (Kalmus jt, 2017). Interdigitaalne flemoon on põhjustatud 

Fusobacterium necrophorum´i ja Prevotella melaninogenica poolt, mis on mõlemad 

gramnegatiivsed bakterid. Liigesepõletik on põhjustatud Trueperella pyogenes´e ja 

Streptococcus spp. poolt, mis on mõlemad grampositiivsed bakterid. Interdigitaalse flegmooni 

ning liigesepõletiku esimene soovitus raviks on intramuskulaarne bensüülpenitsilliin või 

aminopenitsilliinid. Teine ravivaliku soovitus on intramuskulaarne oksütetratsükliin. Kolmas 

ravivaliku soovitus liigesepõletikule puudub, kuid interdigitaalsel flegmoonil on 

intramuskulaarne või subkutaanne tseftiofuur või intramukulaarne tsefkinoom (Kalmus jt, 

2017). 

 

1.4.1. Escherichia coli  

Escherichia coli kuulub Enterobacteriaceae sugukonda, Escherichia perekonda. Escherichia 

perekonna bakterid on gramnegatiivsed, keskmised kuni pikad, kepikujulised bakterid (Songer 

ja Post 2005). E. coli on kõikide imetajate peensoole lõpposa ja jämesoole normaalmikrofloora 

osa (Mayer jt. 2012). Esineb nii ohutuid kommensaalseid, kui ka ohtlikke patogeenseid tüvesid 
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(Leimbach jt, 2013). E. coli on nii inimeste, kui ka loomade patogeen, inimestel on E. coli sage 

enteriidi, kuseteede infektsioonide ning sepsise põhjustaja (Kennedy ja Collignon, 2010). 

 

1.4.2. E. coli antibiootikumiresistentsus 

Resistentsuse taseme ning leviku hindamiseks määratakse soolestiku normaalmikrofloora ehk 

indikaatorbakteritel esinevat resistentsust (Martín jt, 2005). E. coli on gramnegatiivsetest 

bakteritest enim uuritud kommensaal, sest see esineb nii loomade kui ka inimeste 

normaalmikroflooras ning omandab resistentsust kiiresti. Erinevate antibiootikumide suhtes 

resistentseid E. coli tüvesid on võimalik isoleerida nii tervetelt, kui ka haigetelt loomadelt. 

Haigetelt loomadelt isoleeritud E. coli resistentsus antibiootikumide suhtes võib olla hiljutisest 

antibiootikumidega ravimisest tulenevalt normaalsest kõrgem (Aarestrup, 2004). 

E.coli on välismembraani tõttu loomulikult resistentne bensüülpenitsilliinile (Johnson jt, 2012). 

Laiendatud toimespektiga beetalaktamaas (inglise k extended spectrum beta-lactamase ehk 

ESBL) on ensüüm, mis inaktiveerib penitsilliinid, aminopenitsilliinid, 2. ja 3. põlvkonna 

tsefalosporiind ning monobaktaamid (Jacoby ja Munoz-Price, 2005). ESBL ensüümid on 

gramnegatiivsete bakterite hulgas peamine mehhanism mis põhjustab omandatud resistentsust 

antibiootikumide suhtes (Ewers jt, 2012). ESBL-i geneetiline kood kandub edasi horisontaalselt 

plasmiididega (Schink jt, 2013; Carattoli jt, 2013). ESBL-i tootvat E. coli on eraldatud mitte 

ainult nakatunud populatsioonidest, vaid ka tervete loomade väljaheitest (Hordijk jt, 2013; 

Lalak jt, 2016). Lisaks on ka metsloomadel avastatud ESBL-i tootvat E. coli, mis näitab 

resistentsuse laialdast levikut (Guenther jt, 2011).  

Klass C beetalaktamaasid, mida tuntakse ka kui AmpC-tüüpi ensüümidena, põhjustavad 

resistentsust samade antibiootikumide suhtes, mis ESBL (Jacoby, 2009). AmpC-ensüümid 

levivad horisontaalselt plasmiididega (Börjesson jt, 2016). Resistentsust karbapeneemide 

suhtes põhjustavad peamiselt karbapenemaasid, mis levivad horisontaalselt plasmiididega 

(Queenan jt, 2007). Enamik baktereid, mis toodavad ESBL või AmpC ensüüme, kannavad ka 

teiste antibiootikumide (nt sulfoonamiidide, tetratsükliinide ja aminoglükosiidide) suhtes 

resistentsust põhjustavaid geene (Blanc jt, 2006; Machado jt, 2008; Endimiani jt, 2012). 

Seetõttu on tsefalosporiinidele resistentsed bakterid tõenäoliselt resistentsed ka teistele 

antibiootikumidele (EFSA, 2012). 
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E. coli resistentsus fluorokinoloonide suhtes tekib seondumiskoha modifitseerimisest, mis on 

seotud nii väljavoolupumpade olemasolu, kui ka rakumembraani läbilaskvuse vähenemisega 

mille tulemusel jõuab vähem antibiootikumi rakku (von Baum ja Marre 2005). 

Fluorokinolooniresistentsust täheldatakse tihti koos ESBL-i kodeerivate geenidega, kuid 

fluorokinolooniresistentsus bakterites võib edasi kanduda nii vertikaalselt (kromosoomidega) 

kui ka horisontaalselt plasmiididega (Robicsek jt, 2006). 

Tetratsükliiniresistentsuse mehhanismideks on väljavoolupumbad ning antibiootikumi 

seondumiskoha modifitseerimine (von Baum ja Marre 2005). Resistentsus sulfoonamiidide 

suhtes on seotud rakumembraani läbilaskvuse vähenemise ning sihtkoha modifitseerimisega. 

Resistentsus trimetoprimi suhtes tekib läbi sihtkoha modifitseerimise (Giguère jt, 2013). 

Resistentsuse klooramfenikooli, floorfenikooli, makroliidide ja glütsüültsükliinide suhtes on E. 

coli omandanud väljavoolupumpadega (Poole, 2005). 
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2. UURIMUSTÖÖ EESMÄRGID 

Käesoleva uurimustöö eesmärkideks olid: 

• selgitada välja, kui palju kasutatakse Eesti veisekarjades kriitiliselt tähtsaid 

antibiootikume; 

• selgitada välja, kas farmi keskkonnast isoleeritud laiendatud spektriga beetalaktamaase 

tootva Escherichia coli antibiootikumiresistentsus on seotud 3.-4. põlvkonna 

tsefalosporiinide kasutamisega 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1. Algandmete kogumine veisefarmidest ja farmide üldiseloomustus 

Käesoleva uuringu materjal koguti 2018-2020 aastal ning on osa Eesti Teadusagentuuri 

projektist RITA L190172VLKM (RITA1/02-75-03) „Antibiootikumiresistentsuse levikuteed 

ja resistentsuse ohjamise võimalused“. Huvide konflikti ei esine ning uuringus kasutati andmeid 

ainult anonüümsetena.   

Raviandmete kogumiseks saadeti uuringus osalemise kutse 70 eesti piimafarmi teenindavale 

loomaarstile e-maili teel. Uuringus osalemise kriteeriumiks oli, et karja suurus peab olema üle 

100 lehma. Uuringus soovis osaleda 51 (72,8%) farmi, kus peeti kokku ligikaudu 34 000 

lüpsilehma ning keskmine karja suurus oli 660 lehma varieerudes 100 ja 2394 lehma vahel. 

Karjade 305-päeva keskmine piimatoodang oli 10 727 kg. Platsilüpsi kasutas 42 ja 

robotlüpsisüsteemi 10 farmi. Uuringus soovida osalevatest farmidest paluti saata elektroonilisel 

teel viimase 12 kuu raviandmed alljärgneva informatsiooniga: lehma ID, ravi alustamise 

kuupäev, raviminimetus, diagnoos, ravipäevade arv ja ravimikogus päevas. Saabunud andmed 

salvestati edasiseks töötluseks.  

 

3.2. Raviandmete esmane töötlemine 

Farmidest saabunud elektroonilised raviandmed salvestati MS Excelisse. Seejärel sorteeriti 

välja raviminimetuse kaudu veiste raviks kasutatud antibiootikumid ning salvestati eraldi 

töölehele. Misjärel korrastati andmestik ning ühtlustati kindla süsteemi alusel, kus andmestiku 

iga rida sisaldas ühele lehmale kindlal kuupäeval läbiviidud ravikuuri. Veergudes oli järgnev 

info: lehma ID, ravi alustamise kuupäev, raviminimetus, toimeaine, diagnoos, ravimi 

manustamise viis (süsteemne/ lokaalne), ravimikogus päevas (ml/ tk), ravipäevade arv, 

ravimikogus ravikuuris (ml), toimeaine kogus 1 ml ravimis (mg), toimeaine kogus ravikuuris 

(mg). Kui ravim sisaldas mitut toimeainet, sisestati need eraldi veergudena. Toimeaine koguse 

info 1 ml veterinaarravimis saadi Ravimiameti veterinaarravimite registrist. Manustamisviisi 

juures loeti lokaalseks raviks emaka,- udara- ja vatsasisene ravi. Süsteemne ravimi 

manustamisviis oli veeni- või lihasesisene. Farmis pandud diagnoosid ühtlustati etteantud 

gruppidesse alljärgnevalt: udarapõletik, emakapõletik, sõrahaigused, kinnisperioodiaegne ravi, 

ketoos, hingamiselundite haigused, palavik, traumad, postoperatiivne ravi, liigesepõletik ja 
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muud seisundid. Muude seisundite hulgas olid silmahaigused, seedeelundkonna haigused ja 

teadmata põhjused.  

Järgnevalt koondati kõigi 51 farmi individuaalsete loomade antibiootikumiravi andmed ühele 

MS Exceli töölehele, kus eraldi veeruna lisati farmi nimi ja loomade arv karjas. Kokku tekkis 

andmebaasi 60345 rida.  

 

3.3.  3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamise hindamine  

Algsest koondandmebaasist filtreeriti välja ja loodi eraldi andmestik 3.-4. põlvkonna 

tsefalosporiiniravi (tsefkinoom ja tsefiofuur) saanud loomadest ja karjadest. Sellesse 

andmestikku lisati karjast isoleeritud E. coli ESBL tootmine. Andmestik koosnes alljärgnevast 

infost: karja kood, lehmade arv, lehmade kogukaal (PCU), tsefalosporiinide kogus mg-s/ PCU 

kohta, ESBL tootev E. coli (jah/ei).  

 

3.4.  ESBL/AmpC tootvate E. coli määramine  

ESBL ja/või AmpC tootvad E. coli analüüsiti Tartu Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. 

Käesolevas töös kasutati laborist saadud tulemusi. Igast karjast oli võetud nn. sokiproovid farmi 

keskkonnast, millest isoleeriti E. coli ning tema tundlikkus tsefalosporiinide suhtes vastavalt 

laboratooriumi metoodikale. Kõik saabunud proovid külvati McConkey selektiivsöötmele, mis 

sisaldas 1 mg tsefotaksiimi (CTX agar) ja inkubeeriti 37 0 C juures 24 tundi. ESBL ja/või AmpC 

tootev E. coli kasvab McConkey + CTX agaril purpursete/punaste kolooniatena. Puhaskultuuri 

saamiseks ja resistentsuse kinnitamiseks võeti kolm kahtlusalust kolooniat ja külvati uuesti 

McConkey + CTX agarile (1 mg/L). Pärast 22 tundi viidi läbi kinnitavad testid ESBL ja AmpC 

E. coli identifitseerimiseks.  

 

3.5. Andmete statistiline analüüs  

3.5.1. Antibiootikumide kogus ja veiste haiguste raviks pandud diagnoosid. 

Kirjeldav statistika  

Veiste haiguste korral pandud diagnooside analüüsimiseks kasutati MS Exceli Pivot tabelit. 

Arvutati välja erinevate diagnooside osakaal koos 95% usalduspiiridega kasutades interneti 

vabavara „Sample size calculator of clinical studies“ (https://sample-size.net/confidence-
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interval-proportion/). Lisaks arvutati välja erinevate antibiootikumirühmadega ravitud haiguste 

osakaal ning süsteemse ja lokaalse manustamisviisi kasutamise osakaalud.  

 

3.5.2. Meditsiini jaoks kriitiliselt tähtsate antibiootikumide kogus 

uuringualustest karjades.  

Analüüsiti 3.-4.põlvkonna tsefalosporiinide ja kinoloonide kogust farmide lõikes mg/PCU 

kohta ja arvutati suurim ja väikseim sisaldus koos mediaani ja standardhälbega. PCU on ühine 

nimetaja antibiootikumide suhtelise koguse arvestamiseks erinevates riikides. Erinevates 

riikides müüdavate antibiootikumide toimeainete kogused on kohandatud potentsiaalselt 

antibiootikumidega ravitava loomapopulatsiooni järgi. Populatsiooni parandusühik (inglise k 

population correction unit - PCU) on kehtestatud müügiandmete nimetajaks ja hõlmab ainult 

produktiivloomi. Iga loomakategooria PCU arvutamiseks korrutatakse kariloomade ja tapetud 

loomade arv nende teoreetilise kaaluga ravi ajal (EMA ja EVSAC, 2020).  

Kirjeldavaks statistikaks kasutati MS Exceli funktsioone. Antibiootikumide koguse arvutamisel 

võeti aluseks kasutatud toimeaine kogus karjas olevate loomade kogu kehamassi kohta 

(mg/PCU). Lehmade kehakaaluks võeti vastavalt ESVAC andmetele 425 kg (EMA ja EVSAC, 

2020).   

 

3.5.3. 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinid ja farmist isoleeritud ESBL E. coli  

Logistiline regressioonanalüüsi abil saadi vastus küsimusele, kas 3.-4. põlvkonna 

tsefalosporiinide kasutamine mõjutab farmist leitud E. coli resistentsust tsefalosporiini suhtes. 

Kõigepealt jagati farmid (n = 51) kahte rühma kasutatud tsefalosporiinide koguse mg/PCU 

mediaanväärtuse (1,5 mg/PCU) järgi ning mõlemasse rühma saadi vastavalt 24 ja 27 väärtust. 

Regessioonanalüüsi uuritavaks tunnuseks (ingl. k outcome) oli ESBL positiivne või negatiivne 

E. coli ( 0 – ei tooda ESBL, 1 – toodab ESBL).. Logistiline regressioonanalüüs viidi läbi 

programmiga STATA14.0. Statistilise olulisuse piiriks võeti 0.05. 
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4. TULEMUSED  

4.1. Antibiootikumide kasutamine veiste haiguste ravis. Ravikuuride arv 

ja põhjus 

Kokku viidi 51s uuringualuses karjas läbi 60345 antibiootikumiravi kuuri, mis on keskmiselt 

56 ravikuuri 100 lehma kohta.  

Kõikidest antibiootikumiravi kuuridest, 57,1% juhtudel raviti udarapõletikke (n = 17079) ja 

tehti kinnisperioodiaegset ravi (n = 17408), vastavalt 28,3% (CI 27,4-28,6) ja 28,8% (CI 28,2-

293). Emakapõletikke raviti 12,2% (CI 12,7-13,3) (n = 7385) ja sõrahaiguseid 10,9% (CI 10,6-

11,1) (n = 6554) ravijuhtudest. Ketoosiravi monensiiga kasutati 8357 korral (joonis 3).  

 

 Joonis 3. Erinevate antibiootikumide kasutamine veiste haiguste ravis  

 

Jooniselt selgub, et veiste kliinilise ja kinnisperioodiaegse udarapõletiku ravis on enim 

kasutatud beetalaktaamantibiootikume. Emakapõletike ravis on nelja erineva toimeaine 

kasutamine võrdselt jaotunud, kuid sõrahaiguste ravis on üle pooltel juhtudel olnud kasutuses 

3.-4.põlvkonna tsefalosporiinid.  

 

4.2. Kasutatud toimeained ja manustamisviis  

Kokku kasutati veiste haiguste raviks 25 erinevat toimeainet. Toimeaineid oli ühes ravimis 

kas üks või esinesid mitme toimeaine kombinatsioonid (tabel 5). 
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Tabel 5. Erinevate toimeainete kasutamine süsteemse ja lokaalse ravi korral 51s eesti 

veisekarjas 

Ravimrühm  Manustamise viis  

  süsteemne  lokaalne  kokku  

Penitsilliinid  10918  19720  30638  

prokaiinbensüülpenitsilliin  

ampitsilliin+ kloksatsilliin  

amoksitsilliin  

kloksatsilliin  

7946  

  

2972  

11077  

3754  

139  

4695  

19078  

3754  

3111  

4695  

Tsefalosporiinid  6711  5814  12525  

1.-2.põlvkond  0  3240  3240  

tsefaleksiin  

tsefaleksiin+ kanamütsiin  

tsefatsetriil+ rifaksimiin  

tsefapüriin  

  

  

  

  

343  

704  

30  

2163  

343  

704  

30  

2163  

3.-4. põlvkond  6711  2574  9285  

tseftiofuur  

tsefkinoom  

6517  

194  

  

2574  

6517  

2768  

Tetratsükliinid  1205    1205  

Linkosamiidid      1444  

linkomütsiin+ spektinomütsiin  

linkomütsiin  

linkomütsiin+ neomütsiin  

207    

347  

890  

  

Kinoloonid      3125  

marbofloksatsiin  

enrofloksatsiin  

2978  

147  

  2978  

147  

Rifampitsiinid    2651  2651  

Sulfadiasiin/ trimetoprim  54    54  

Monensiin    8758  8758  

Kokku  22220  38125  60345  
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Kokku kasutati süsteemseks raviks 22220 (36,8%) ravikuuri ning lokaalseks raviks 38125 

(63%). Kui lokaalse ravi hulgast välja jätta vatsasisene monensiin (n = 8785), siis kasutati 

lokaalselt (nisasisene ja emakasisene) manustatavaid antibiootikume 56,9% juhtudest. Kõige 

sagedamini valisid loomaarstid süsteemseks raviks prokaiinbensüülpenitsilliinid (35,7%), 

millele järgnes tseftiofuur (29,3%) ja marbofloksatsiin (13,4%). Seega saab öelda, et 

humaanmeditsiini jaoks kriitiliselt tähtsaid antibiootikume (kinoloonid, 3.-4. põlvkonna 

tsefalosproonid) kasutati süsteemse ravi korral 9836 ravikuuris ehk 44,2%l kõikide süsteemselt 

manustatud ravide juures.  

 

4.3. Humaaneditsiini jaoks kriitiliselt oluliste antibiootikumide 

kasutamine veiste haiguste ravis  

Kõikidest uuringukarjadest oli viimase 12 kuu jooksul kasutanud vähemalt ühe looma raviks 

3.-4. põlvkonna tsefalosporiine 47s (92,1%) ja kinoloone 40s (78,4%) farmis. Toimeaine kogus 

(mg/PCU) kohta oli karjades erinev, kus kasutatud 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide 

mediaanväärtus oli 1,53 (SD = 2,5) mg/ PCU ja kinoloonide mediaanväärtus 0,9 (SD = 2,6) 

mg/PCU kohta. Kokku 38s karjas kasutati tsefalosporiine üle EL mediaanväärtuse (0,2 

mg/PCU) ning 24s karjas üle kinoloonide EL mediaanväärtuse (1,1 mg/ PCU).  

 Joonis 4. Tsefalosporiinide ja kinoloonide kasutatud kogus (mg/PCU) aastas 51s 

uuringukarjas.  

Jooned tähistavad EL kõikide riikide mediaanväärtust (mg/ PCU) = tsefalosporiinidel 0,2 mg/ 

PCU ja kinoloonidel 1,1 mg/ PCU  
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Jooniselt selgub, et 19s karjas 51st kasutati nii tsefalosporiine kui kinoloone üle EL 

mediaanväärtuse ja kaheksas karjas oli kasutamine alla EL mediaanväärtuse. Ülejäänud 

karjades kasutati kas tsefalosporiine või kinoloone üle mediaanväärtuste.  

 

4.4. Tsefalosporiinide kasutamise mõju E. coli 

antibiootikumiresistentsusele  

Laiendatud spektriga beetalaktamaase tootvate E. coli uuring viidi läbi 46s farmis ning 14 

farmist (30.4%) leiti ESBL-positiivsed E. coli bakterid. ESBL-positiivsetes farmides oli 3.-4. 

põlvkonna tsefalosporiinide kasutamine 2,1 korda kõrgem (mediaan 1,76 mg/PCU) võrreldes 

ESBL-negatiivsete farmidega (mediaan 0,68 mg/ PCU). Karjades, kus kasutati 3.-4.põlvkonna 

tsefalosporiine üle mediaani ehk 1,5 mg/PCU, oli 17% suurem tõenäosus (p = 0.091) isoleerida 

ESBL-positiivsed E.coli mikroobid.  
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5. ARUTELU 

Antud uurimustöö eesmärgiks oli uurida välja kui palju kasutatakse Eesti veisekarjades 

kriitiliselt tähtsaid antibiootikume ning nende kasutamise seost ESBL ensüümi tootva E. coli 

esinemissagedusega. 

 

5.1. Humaanmeditsiini jaoks kriitiliselt tähtsate antibiootikumide 

kasutamine 

Uurimustöö tulemusel selgus, et veisekarjades süsteemselt manustatud ravide osakaalust 44,2% 

moodustasid humaanmeditsiini jaoks kriitilise tähtsusega antibiootikumid nagu kinoloonid ja 

3.-4. põlvkonna tsefalosporiinid. 19s karjas 51st kasutati nii tsefalosporiine kui kinoloone üle 

EL mediaanväärtuse ja 24s karjas kasutati kas tsefalosporiine või kinoloone üle 

mediaanväärtuse. Vaid kaheksas karjas oli kasutamine alla EL mediaanväärtuse.  

Euroopa Ravimiameti (inglise k European Medicines Agency - EMA) 2010-2020 aasta 

veterinaarsete antibiootikumide müügistatistika on vastavuses meie uurimustööga, et kriitiliselt 

tähtsaid antibiootikume kasutatakse Eestis väga palju. Eestis müüdi 3.-4 põlvkonna 

tsefalosporiine 2011. aastal 0,55 mg/PCU, see on 0,8% kogumüügist, kuid juba 2020. aastal 0,7 

mg/PCU, mis moodustab 1,4% kogumüügist. See tähendab, et 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide 

müük on Eestis tõusnud 27%. Võrdlusena EL-i 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide keskmine 

müük aastatel 2011-2020 oli 0,16 mg/PCU. Aastal 2020 oli Eesti 3.-4. põlvkonna 

tsefalosporiinide müügis EL-is esikohal. 

Aastal 2011 müüdi Eestis fluorokinoloone 2,32 mg/PCU, mis moodustas 3,3% kogumüügist, 

kuid aastal 2020 olid vastavad arvud 1,10 mg/PCU ja 2,2%. See tähendab, et fluorokinoloonide 

müük vähenes sel perioodil 53%. Aastal 2020 oli Eesti fluorokinoloonide müügis EL-is 16. 

kohal. 

Viidu (2017) uuringus selgus, et enamikes uuritud farmides ei järgitud täielikult Eesti 

Maaülikooli poolt välja antud antibiootikumide kasutamise juhendit. Baranova (2019) uuringus 

selgus, et reservantibiootikumideks jäeti soovitatud esimese valiku antibiootikumid ning selle 

asemel kasutati reservantibiootikume tihti esimese valikuna. Sellist tendentsi on näha ka 

käesolevas uurimustöös, eriti sõrahaiguste ravi puhul, kus on rohkem kui pooltel juhtudel on 

kasutatud 3.-4. põlvkonna tsefalosporiine, kuid ravisoovitustes on see alles 3. valik. 
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Baranova 2019. aasta uuringust selgub, et pooled vastanud veterinaaridest on loomakasvataja 

poolt tundnud survet määrata loomale antibiootikumravi. Umbes 70% loomaarstidest pidas 

patogeeni tundlikkust antibiootikumi suhtes oluliseks, kuid umbes 30% ei võta tundlikkuse 

määramist ravimi valikul arvesse. Veel on Baranova hinnangul ravimi valikul määravateks 

faktoriteks keeluaeg, manustamise mugavus, kättesaadavus ning hind. Euroopa 7s riigis läbi 

viidud uuringus selgus, et kõige olulisemad tegurid, mis mõjutasid loomaarstide 

antibiootikumide valikut, olid järgmised: antibiootikumi tundlikkuse analüüsi tulemused, 

isiklik kogemus, antibiootikumiresistentsuse tekke riskidega arvestamine ja manustamise 

lihtsus (De Briyne jt, 2013). Eestis on, Baranova uuringu järgi, loomaarstide teadlikkus 

antibiootikumidest ning nendega seonduvatest riskidest hea, siis võib eeldada, et väga suur 3.-

4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamine on loomakasvatajale majanduslikult kasulikum ning 

nende kasutamine on mugavam. 

Eestis on amoksitsilliini kasutamisel keeluaeg piimale 3 päeva ja ampitsilliinil 2 päeva, aga 

tsefkvinoomil 24 tundi ning tseftiofuuril 0 päeva (Alfasan International BV, 2011; Intervet 

International GmbH, 2014; Laboratorios hipra, s.a., 2015; Ceva Santé Animale, 2020). 

Loomaarstil või loomakasvatajal on mugavam manustada tsefalosporiine kui 

beetalaktaamantibiootikume, sest beetalaktaamantibiootikumide soovituslikud doosid on 

suuremad. Nt E. coli poolt põhjustatud mastiidi ravis on aminopenitsilliinide soovitatud 

ravidoos 15mg/kg, kuid tsefkvinoomil 1 mg/kg (Kalmus jt, 2017). Ravimi infolehtedele 

tuginedes peab aminopenitsilliini ampitsilliini manustama efektiivseks raviks 2 korda päevas, 

aga tsefkvinoomi ainult 1 kord päevas (Intervet International GmbH, 2014; Laboratorios hipra, 

s.a., 2015). Selle info põhjal võib järeldada, et mugavam ja majanduslikult soodsam on kasutada 

3.-4. põlvkonna tsefalosporiine kui aminopenitsilliine. 

Baranova (2019) leidis veel, et 13% veterinaaridest kasutab 3.-4. põlvkonna tsefalosporiine 

profülaktiliseks raviks tervetel loomadel, mis on tingitud vähesest informeeritusest või ei 

soovinud nad enda otsuseid põhjendada. EL-i ning Põhjamaade (Taani, Soome, Norra, Rootsi 

ja Island) poolt koostatud antibiootikumide kasutamise juhendites ei soovitata antibiootikume 

kasutada profülaktiliselt (Euroopean parliament, 2015; Rajala-Schultz jt, 2021). 
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5.2.  3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamise seos ESBL-i tootva E. 

coliga 

Uurimisalustest karjadest esines ESBL ensüümi tootvat E. coli ´t 30,4% karjadest. ESBL-

positiivsetes farmides oli 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamine 2,1 korda kõrgem. 

Uurimisalustes karjades, kus kasutati 3.-4.põlvkonna tsefalosporiine üle mediaani oli 17% 

suurem tõenäosus isoleerida ESBL-positiivsed E. coli mikroobid (p = 0,091). P väärtust 

peetakse statistilise olulisuse mõõdikuks, seda kutsutakse ka vaadeldud olulisuse tasemeks 

(inglise k „observed significance level”). Klassikaliselt peetakse p väärtuse statistiliselt 

oluliseks piiriks ≤0,05, kuid see ei ole kehtestatud reegel (Greenland jt, 2016). Meie tulemuse 

põhjal tähendab p = 0,091, et ligi 10% juhtudest võib saada samasuguse tulemuse juhuslikult. 

Sellegipoolest hindan enda uurimuses saadud leidu sisuliselt tähtsaks tuginedes mujal maailmas 

tehtud uuringutele, mis on leidnud seoseid 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamise ja 

ESBL-i tootva E. coli esinemissageduse vahel. Uuringud veisekarjades on näidanud seost 

tseftiofuuri kasutamise ja 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide suhtes resistentse E. coli 

esinemissageduse vahel (Daniels jt, 2009; Chantziaras jt, 2014). Cavaco jt (2008), Andersen jt 

(2015) ning Duse (2015) leidsid, et 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide või fluorokinoloonide 

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

Arvatakse, et antibiootikumide suhtes resistentsete bakterite, sealhulgas tsefalosporiini suhtes 

resistentsete bakterite suurenenud esinemine on seotud antibiootikumide kasutamisest 

tulenevast populatsioonisisesest konkurentsist (Asai jt, 2005; Bergman jt, 2009; Alexander jt, 

2010). Bakterite kokkupuutel antibiootikumidega jäävad ellu vaid need bakterid kellel on 

olemas vastav resistentsusmehhanism (Capita jt, 2014). Sellist protsessi kutsutakse positiivseks 

selektsiooniks ning see hõlmab geneetiliste elementide omandamist, mis lisanduvad 

mikroorganismi genoomi või plasmiidi vahendusel (Roe ja Pillai, 2003). Landers ja kaaslased 

(2012) väidavad, et kuna antibiootikumiresistentsuse kujunemisega kaasneb selektsioonisurve, 

on keskkonnad, kus kasutatakse palju antibiootikume, nt haiglad ja piimafarmid, kõige 

tõenäolisemad resistentsete bakterite allikad. 

Kui produktiivloomade kommensaalsed bakterid kannavad omandatud 

antibiootikumiresistentsuse üle patogeensetele bakteritele, võib bakterite inimestele 

ülekandumine põhjustada infektsioone, mis ei allu antibiootikumravile (Guillemot ja Courvalin, 

2001). Resistentsete bakterite leviku ulatus põllumajandusloomadel on positiivses seoses 

resistentsete bakterite levikuga inimestel (Vieira jt, 2011). Suremus ESBL-i tootva E. coli poolt 
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põhjustatud sepsisesse (60%) on kolm korda kõrgem, kui beetalaktaamidele tundlike bakterite 

poolt põhjustatud haigestumine (20%) (Melzer ja Petersen, 2007). Aastal 2012 avaldatud 

ülevaatlikus uuringus (Rottier jt) kinnitati, et ESBL ensüümi tootvate enterobakteritega 

põhjustatud infektsioone saab seostada suurenenud suremusega. Ainsaks usaldusväärseks 

ravivõimaluseks jäävad karbapeneemid (Pana ja Zaoutis, 2018). Arvatakse, et juba 2050. 

aastaks võib antibiootikumiresistentsus olla inimeste surmapõhjuste pingereas esikohal 

edastades vähkkasvajaid (O'Neill, 2016). Eesti suur laiendatud toimespektriga tsefalosporiinide 

kasutamise tagajärg, siin varasemalt viidatud uuringutele ning käesoleva uuringutulemustele 

tuginedes, on ESBL-i tootva E. coli suurenenud levik, mis omakorda seob ohtu nii inimeste kui 

ka loomade tervise, mistõttu on väga oluline nende kasutamist vähendada. 

 

5.3. Strateegiad antibiootikumide kasutamise vähendamiseks 

Ühe tervise (inglise k “one health”) printsiibi alusel saame antibiootikumiresistentsust 

vähendada lõpetades antibiootikumide väärkasutamise ning infektsioonide levikut kontrollides 

(McEwen ja Collignon, 2018). Eestist vähem kasutavad, Antibiootikumide Veterinaarias 

Kasutamise Seire Euroopas (inglise k European Surveillance of Veterinary Antimicrobial 

Consumption – ESVAC) statistiliste andmete järgi, antibiootikume riigid, kus on rangemad 

antibiootikumide kasutamise ja mikroobide resistentsuse leviku piiramise programmid. Eestis 

on antibiootikumide kasutamine tervikuna vähenemas. Samas tekitab praeguse uurimustöö ja 

Euroopa Ravimiameti andmete põhjal muret inimeste raviks kriitiliselt oluliste 

antibiootikumide laialdane kasutamine.  

 

Soomes ei ole 4. põlvkonna tsefalosporiinidel kasutusluba ning 3. põlvkonna tsefalosporiine 

müüdi 2020. aastal 0,0004 mg/PCU, mis on 0,003% antibiootikumide kogumüügist. Soome 3. 

põlvkonna tsefalosporiinide ja fluorokinoloonide müük on alates 2011. aastast vähenenud 

vastavalt 97% ja 30% (EMA, 2021). 

Soomes müüdi fluorokinoloone aastal 2020 0,11 mg/PCU ning see moodustas 0,7% 

kogumüügist. Alates 2011. aastast on tugevdatud siseriiklikku seadusandlust ning viidud sisse 

antibiootikumide tundlikkuse testimise nõue enne kriitiliselt oluliste antibiootikumide 

kasutamist. Lisaks hakati kontrollima suures koguses 3. põlvkonna tsefalosporiine määranud 

veterinaare, mille tulemusel on hakatud ravima individuaalset looma, mitte karja (EMA, 2021). 
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Soomes 2016. aastal läbi viidud uuringus (Päivärinta jt) leiti, et 0,8% uuritud karjadest kandsid 

ESBL-i tootvat E. coli. 

Šveitsis müüdi 2011. Aastal 3.-4 põlvkonna tsefalosporiine 0,23 mg/PCU ning 2020. aastaks 

oli vastav arv langenud 0,07 mg/PCU, mis on 0,2% antibiootikumide kogumüügist. 

Fluorokinoloone müüdi aastal 2020 0,24 mg/PCU, mis moodustas 0,7% antibiootikumide 

kogumüügist. Šveitsis vähenes aastatel 2011-2020 fluorokinoloonide müük 47,2% ning 3.-4 

põlvkonna tsefalosporiinide müük 66,8%. Antibiootikumide kasutamise vähendamiseks 

veterinaarmeditsiinis keelati 2016. aastal kriitiliselt oluliste antibiootikumide suures koguses 

farmi tarnimine. Alates 2019. aastast on veterinaararstidel ka seaduslik kohustus deklareerida 

iga tehtud antibiootikumiravi, kas rühma- või individuaalteraapiana (EMA, 2021). Šveitsis 

2012. aastal läbi viidud uuringus (Geser jt) leiti, et 14% uuritud karjadest kandsid ESBL-i 

tootvat E. coli. 

Hollandis kirjutasid 2008. aasta lõpus riigi suurimad loomakasvatajad alla kokkuleppele, et 

parandada loomade antibiootikumiresistentsust. Töötati välja „RESET“ programm, et 

vähendada antibiootikumide kasutamist põllumajandusloomadel ja edendada antibiootikumide 

mõistlikku kasutust. „RESET“ programm loodi selleks, et muuta loomakasvatajate ning 

veterinaaride mõtteviisi ning see osutus edukaks, sest vähenes kõikide antibiootikumide 

klasside kasutamine. RESET programm tähtede kaupa lahtiharutatuna tähendab reeglid (inglise 

keeles rules – R), haridus (inglise k education – E), sotsiaalne surve (inglise k social pressure 

– S), majandus (inglise k economics – E), tööriistad (inglise k tools – T) (Lam jt, 2017).  

Alates 2011. aastast on Hollandi loomakasvatusettevõtete antibiootikumide kasutamist jälgitud 

võrdlusnäitajate abil. 2013. aastast on veterinaaridel kohustus testida põllumajandusloomadel 

bakterite tundlikkust antibiootikumidele enne 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide ja 

fluorokinoloonidega ravi alustamist. Veterinaararstide antibiootikumide kasutamise 

võrdlusmeetod võeti kasutusele 2014. aastal ning lisandus ka veterinaarne 

võrdlusmeetodiindeks (inglise k veterinary benchmark indicator – VBI). Farmid ja 

loomaarstid, kelle kasutus või VBI ületab lubatud piiri, on kohustatud muutma 

antibiootikumide kasutamist. 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide müük (mg/PCU) langes aastatel 

2011–2020 peaaegu 100% ning fluorokinoloonide oma 90%. Kui 2011. aastal moodustasid 3.-

4. põlvkonna tsefalosporiinid 0,16% kogumüügist, siis 2020. aastal 0,0004. 

Flurorokinoloonidel olid vastavate aastate näitajad 0,4% ning 0,09%. 2020. aastal müüdi 

fluorokinoloone 0,05 mg/PCU (EMA, 2021). Kõige suurem 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide 
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kasutamise langus toimus aastatel 2011-2013 ning sel ajal langes ka ESBL-i tootva E.coli 

esinemissagedus 32,7%-lt 18%-le (Heuvelink jt, 2019). 

Rootsis on antibiootikumide kasutamine üks Euroopa madalamaid. Lisaks on penitsilliin 

enimkasutatav antibiootikum, mis on kitsa toimespektriga ning seetõttu põhjustab 

antibiootikumiresistentsust vähem kui laia toimespektriga antibiootikumid. Rootsi madal 

antibiootikumide kasutamine on 1980. aastatel alanud intensiivse antibiootikumide 

vähendamisega seotud poliitilise kampaania tulemus (Gröndal jt, 2021). 3.-4. põlvkonna 

tsefalosporiinide ja fluorokinoloonide müük oli aastatel 2011–2020 võrreldes 25 EL-i riigi 

koondmüügiga väga madal, ligi 50–100 korda madalam. Alates 2011. aastast on 3.-4. 

põlvkonna tsefalosporiinide ja fluorokinoloonide müük Rootsis vähenenud vastavalt 83,8% ja 

75,8%. 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide ja fluorokinoloonide müügi märgatavat vähenemist 

võib ilmselt seletada antibiootikumide mõistliku kasutamise juhiste parema järgimisega 

loomade ravis ja määrusega, mis piirab veterinaaride õigust välja kirjutada humaanmeditsiinis 

kriitiliselt tähtsaid antibiootikume, piirang algas 2013. aastal (EMA, 2021).  

Rootsis testitakse veiseliha ESBL-i tootva E.coli suhtes igal aastal alates 2008. aastast. 

Laiendatud toimespektriga tsefalosporiinidele resistentne Escherichia coli eraldati 3-st (1%) 

veiseliha proovist, kuid ainult üks proov oli Rootsi päritolu lihast (Swedres-Svarm, 2019). 

Rootsi piimaühingu poolt väljaantavas statistikas ei kasutatud aastatel 2001-2018 piimaveiste 

raviks tsefalosporiine (Nyman, 2020). 2020. aastal uuriti (Gröndal jt) ka 

antibiootikumiresistentsuse erinevust mahe ning tavalistes piimakarjades ning uuringualustest 

E. colid´est 8 proovi olid resistentsed tsefalosporiinidele, kuid ainult 1 proov kandis ESBL-I 

tootvaid geene, see tulemus toetab positiivse selektsiooni teooriat, sest puudub 

antibiootikumide poolt avaldatav surve. 

Antibiootikumide müügi ja kasutamise järelevalve on Taani antibiootikumide kasutamise 

vähendamise alus. Kasutamise jälgimist alustati enne piirangute kehtestamist. Jälgitakse 

loomadel ja inimestel kasutatavate antibiootikumide kogust ning patogeenide ja 

indikaatororganismide resistentsust. Selleks on loodud Taani antibiootikumide integreeritud 

seire- ja uurimisprogramm (inglise k Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring 

and Research Program - DANMAP). Taanis on antibiootikumide kasutamine vähenenud tänu 

põllumajandustööstuse, loomaarstide, rahvatervise teadlaste ja valitsuse koostööle (Levy, 

2014). 2010. ja 2011. aastal moodustasid 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinid 0,1% kogumüügist. 

2020. aastal oli see näitaja 0,002%. Alates 2011. aastast (0,026 mg/PCU) kuni 2020. aastani 
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(0,0008 mg/PCU) langes 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide kogumüük 96,9%, peamiselt tänu 

seatööstuse vabatahtlikule algatusele, 2010. aastal, nende kasutamine (EMA, 2021).  

Produktiivloomadele mõeldud fluorokinoloonide müük on Taanis üldiselt madal, moodustades 

vaid 0,006%. 2020. aasta kogumüügist. Alates 2011. aastast (0,006 mg/PCU) aastani 2020 

(0,002 mg/PCU) langes fluorokinoloonide müük 57,7% (EMA, 2021). Aastal 2002 keelas 

Taani loomaarstidel fluorokinoloonide tundlikkuse analüüsita kasutamise ning kasutamisest 

tuleb valitsusametnikke teavitada. Alates 2005. aastast korraldatakse Taanis, kaks korda aastas, 

loomaarstidele auditeid. 2010. aastal, pärast antibiootikumide kasutamise tõusu, seadis riik 

seafarmi suuruse alusel antibiootikumide kasutamisele regulatiivsed piirangud, nihutades 

antibiootikumide kasutamise vähendamise koormuse loomaarstidelt loomakasvatajatele (Levy, 

2014). 

Kuni 2021 aastani puudus Eestis seadusandlus, mis keelaks või piiraks kinoloonide ja 3.-4. 

põlvkonna tsefalosporiinide kasutamist põllumajandusloomadel. Nimetatud aastal kinnitas 

Maaeluminister täienduse määrusele „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste 

ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” (2005) sätetega, mille kohaselt tohib 3.-

4.põlvkonna tsefalosporiine ja kinoloone kasutada produktiivloomadel ainult siis, kui eelneva 

antibiootikumi tundlikkuse testiga on kinnitatud mikroobide resistentsus esimese valiku 

antibiootikumide suhtes. Tõhusat riiklikku järelevalve mehhanismi 3.-4.põlvkonna 

tsefalosporiinide ja kinoloonide kasutamise ja tundlikkuse testide läbiviimise kohta kehtestatud 

ei ole. Aastal 2009 võeti EL-is vastu määrus 37/2010, mille alusel on põllumajandusloomadel 

keelatud kasutada järgnevaid antibiootikume: klooramfenikool, metronidasool, nitrofuraanid 

(sh furasolidoon), ronidasool ja dapsoon.  

Mitmed uuringud viitavad, et loomaarstide jaoks on liiga ranged piirangud antibiootikumide 

kasutamisel probleemiks, sest see põhjustab loomakasvataja ja loomaarsti vahel pingeid ning 

seab ohtu loomade heaolu ( Dean jt, 2011; Speksnijder jt, 2015a; Postma jt, 2016; Coyne jt, 

2016; 2018). Kuigi Rootsis ei tunne loomaarstid väga rangete piirangute tõttu liigset pinget ning 

näevad antibiootikumiresistentsuse vastu võitlemist enda töö keskse osana, siis see võib olla 

tingitud sellest, et seal on antibiootikumide kasutamist reguleeritud juba 1980datest aastatest 

(Gröndal jt, 2021). 

Hollandis ja Taanis oli antibiootikumide kasutamise vähendamise kõige mõjusam vahend 

ravimite ning resistentsuse järelevalve (Levy, 2014). Oluliseks sammuks Hollandis 

(Speksnijder jt, 2015b) antibiootikumide kasutamise vähendamisel oli arusaam, et 
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antibiootikumidega seotud käitumise muutmiseks ei pea paranema mitte ainult piimatootjate ja 

loomaarstide teadmised, vaid ka nende suhtumine antibiootikumidesse. Olukorra 

parandamiseks peab inimene aru saama, mida teha ning olema piisavalt motiveeritud, et 

soovitud käitumist rakendada (Gollwitzer jt, 2006).  

Reeglid on kasulikud, et sundida inimesi soovitud viisil käituma, seega saab käitumist muuta 

määruste ja piirangutega. Reeglitega käitumise muutmine kestab seni kuni kehtivad reeglid. 

Seetõttu parima tulemuse saavutamiseks on hea reegleid kombineerida vabatahtliku käitumise 

muudatusega ning selleks peab inimesi motiveerima (Lam jt, 2017).  

 Hetkel on 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide ja fluorokinoloonide kasutamise ebamugavamaks 

muutmine esimene, mis on Eestis ette võetud. See sunnib veterinaare kriitiliselt tähtsaid 

antibiootikume kasutama individuaalraviks. Selleks, et saavutada püsiv muutus 

antibiootikumide kasutamises on vaja muuta loomaarstide ja loomakasvatajate suhtumist 

antibiootikumidesse ning seejärel tõsta esikohale arusaam, et antibiootikumide ebamõistlik 

kasutamine mõjutab rahvatervist. Järelevalvesüsteemid nagu Taanis ja Hollandis on kriitilise 

tähtsusega, et vähendada reservantibiootikumide kasutamist, ainult reeglite ja määruste 

püstitamisest ei piisa. Lisaks kombineerides järelevalvet sarnase sotsiaalpsühholoogial 

põhineva programmiga nagu kasutati Hollandis võiksid olla Eestis edasine samm 

antibiootikumide kasutamise vähendamisel. Arvestades Eesti riigi väiksust ja digitaalselt 

võimekust on meil õigeid ja teistes riikides edukaks osutunud samme asutudes võimalik 

kriitiliselt tähtsate antibiootikumide ja resistentsuse olukorra üle järelevalvet teostada ja 

olukorda parandada. 
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JÄRELDUSED 

Uurimustöö tulemuste põhjal saab järeldada järgmist: 

• humaanmeditsiinis kriitiliselt oluliste antibiootikumide kasutamine on Eesti piimaveiste 

karjades väga kõrge 

• uurimisalustest karjadest 30,4% esines ESBL-i tootvat E. coli´t 

• 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamise ja ESBL- tootva E. coli esinemissageduse 

vahel on seos 

• lisaks piirangutele on tõhus järelevalvesüsteem kriitiliselt oluline antibiootikumide 

kasutamise vähendamiseks 
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