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1 JOHDANTO 
 

Polymyksiinit (polymyksiini B, polymyksiini E eli kolistiini) ovat kapeakirjoisia 

antibiootteja, jotka tehoavat gramnegatiivisten, sauvamaisten bakteerien aiheuttamiin 

infektioihin. Kolistiinia käytetään ihmisillä lähinnä reserviantibioottina mm. vakavien, 

moniresistenttien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Käyttö on ollut 

vuosikymmenet vähäistä mm. vakavien haittavaikutusten takia, mutta 

antibioottiresistenssin yleistyessä tavallisimpia antibiootteja kohtaan (etenkin 

laajakirjoiset kefalosporiinit, karbapeneemit ja fluorokinolonit) on sen käyttöä jouduttu 

lisäämään maailmanlaajuisesti. Kolistiinia käytetään myös eläimille, Euroopassa lähinnä 

enterobakteerien aiheuttamien ruuansulatuskanavainfektioiden hoitoon. Muualla 

maailmassa sitä käytetään myös kasvunedistäjänä.  Suomessa kolistiinia ei käytetä 

eläimille, polymyksiini B:tä käytetään paikallisvalmisteissa kuten korvatulehduksen 

hoitoon tarkoitetuissa lääkkeissä.  

 

Osalla bakteereista on luontaista resistenssiä kolistiinia kohtaan ja osalla on hankittua 

resistenssiä. Tällainen resistenssi leviää lähinnä klonaalisesti eli bakteerisukupolvelta 

toiselle. Yhdeksi ongelmaksi on kuitenkin muodostunut Escherichia coli -bakteereista 

Kiinassa vuonna 2015 löydetty mcr-1 -geeni, joka tekee bakteerin resistentiksi kolistiinia 

kohtaan. Kyseinen geeni kykenee siirtymään joko osana plasmidia tai ilman plasmidia 

bakteerista toiseen. Myöhemmin geeniä on löydetty maailmanlaajuisesti eläinperäisistä 

ja ihmisperäisistä patogeeneista, ympäristöstä ja jopa ruuasta. Suomessa on tähän asti 

ollut hyvä resistenssitilanne, mutta uhkana on esimerkiksi ulkomailta tuotavat 

seuraeläimet, joiden mukana voi kulkeutua antibiooteille ja erityisesti kolistiinille 

resistenttejä bakteereja. Tästä esimerkkinä on Venäjältä Suomeen tuodut löytökoirat, 

joista eristetyistä E. coli-bakteereista todettiin kolistiiniresistenssiä syksyllä 2017 (Evira 

2017a). Huolestuttavaa oli, että näissä bakteereissa oli myös ESBL-ominaisuus 

(Extended Spectrum Beta Lactamase), eli ne kykenevät hajottamaan useita erilaisia 

beetalaktaameja (kuten kefalosporiinit ja penisilliini), ja lisäksi ne olivat 

vastustuskykyisiä useille muille antibiooteille. On riski, että bakteerit siirtyvät eläimistä 

toisiin eläimiin sekä ihmisiin ja edelleen yksilöistä toiseen.  

 

Työn lähtökohtana oli Eviran havainto kolistiiniresistenssistä tuontikoirista eristetyissä 

bakteereissa sekä tuontikoirien lisääntynyt edustus laboratorion potilasnäytteissä. 
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Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnan kliinisen mikrobiologian 

laboratoriossa käytössä on kolistiiniresistenssin seulontaan polymyksiini B -kiekkotesti. 

Ongelmana kolistiiniherkkyyden testaamisessa kiekkotestillä on polymyksiinien huono 

diffundoituminen agariin. Esimerkiksi EUCAST on antanut varoituksen, että kiekkotestit 

voivat antaa virheellisiä tuloksia (http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/warnings/). 

Polymyksiini B -kiekkotestistä ei näin ollen tiedetä, kuinka hyvin se tunnistaa kolistiinille 

herkkyydeltään heikentyneet kannat testattavien joukosta.  

 

Tämä työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä kokeellisesta osuudesta. Kirjallisuuskat-

sauksessa perehdytään erityisesti kolistiiniin ja sen käyttöön, bakteerien 

kolistiiniresistenssiin ja herkkyysmäärityksiin. Kokeellisessa osuudessa tavoitteena oli 

vertailla kolmea eri menetelmää kolistiiniresistenssin testaamiseksi. Testattavina 

menetelminä olivat kiekkomenetelmä (polymyksiini B- ja kolistiinikiekot) ja E-testi 

(kolistiini), sekä referenssimenetelmänä liemilaimennosmenetelmä (kolistiini). Työssä 

käytettiin tunnettuja kontrollikantoja ja pientä kliinistä pilottiaineistoa, joka koostui 

tuontikoirista vuosina 2017–2018 eristettyjen ESBL-positiivisista E. coli -bakteereista. 

Tarkoituksena oli löytää herkkyystesti, joka joko suoraan antaa luotettavan tuloksen, tai 

tunnistaisi herkkyydeltään heikentyneet kannat varmennettavaksi esimerkiksi 

liemilaimennos- tai PCR-menetelmällä. Kliinisestä aineistosta oli myös tarkoitus 

selvittää, oliko testauksessa jäänyt havaitsematta kolistiiniresistenssiä.  Työn hypoteesina 

on, että polymyksiini B -kiekkotesti ei ole tarpeeksi herkkä ja spesifinen menetelmä 

kolistiiniherkkyyden testaamiseen.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

2.1 Antibioottien historia lyhyesti 
 

Antibioottien aikakauden ajatellaan usein alkaneen Alexander Flemingistä, joka löysi 

ensimmäisen antibiootin, penisilliinin vuonna 1928 (Tan & Tatsumura 2015). Kuitenkin 

sitä ennen Paul Erlich kehitti kupan hoitoon ensimmäinen kemiallisen yhdisteen, 

Salvarsanin vuonna 1909 (Aminov 2010). Tämän korvasi vuonna 1940 penisilliini 

(Aminov 2010). Vuonna 1932 Gerhard Domagk huomasi, että punainen väriaine, 

prontosil rubrum, suojasi kaneja ja hiiriä stafylokokki- ja streptokokki-infektioilta, ja 

tämä johti myöhemmin sulfa-antibioottien kehittämiseen (Jones & Ricke 2003). Näitä 

kolmea antimikrobista lääkeainetta voidaan sysäyksen antamisena antibioottien 

etsimiselle ja kehittämiselle. Vuosien 1950-1970 ajatellaan olleen uusien antibioottien 

löytymisen kulta-aikaa, ja sen jälkeen uusien antibioottien löytyminen ja kehittäminen on 

kääntynyt laskuun (Aminov 2010).  

 

Pian antibioottien löytymisen myötä niitä siirryttiin käyttämään myös eläimillä. Eräiden 

ruokintakokeiden myötä löydettiin yhtäläisyys yhden antibiootin, aureomysiinin 

(klorotetrasykliini) ja tuotantoeläinten kasvun (ja täten tuotannon tehostumisen) välillä 

(Stokstad & Jukes 1950). Tämä löydös johti hiljalleen antibioottien massakäyttöön 

tuotantoeläinten kasvunedistäjinä. Maailmansotien jälkeen maanviljelijät keksivät 

nopeasti antibioottien hyödyn eläinten hoidossa, kun taas eläinlääkärit vastustivat 

antibioottien vapaata ja varomatonta käyttöä (Smith-Howard 2017). Myös itse Fleming 

varoitti varomattomasta antibioottien käytöstä ja resistenssin kehittymisestä (Aminov 

2010).  

2.2 Kolistiini ja muut polymyksiinit 
 

Polymyksiinit löydettiin vuonna 1947 (Storm ym. 1977). Ryhmään kuuluu viisi 

kemiallisesti erilaista yhdistettä (yhdisteet A-E). (Storm ym. 1977). Perusrakenteeltaan 

ne ovat samankaltaisia, kationisia, syklisiä lipopeptidejä (Velkov ym. 2013) (Kuva 1), 

joita tuottavat Bacillus-suvun bakteerit (Evans ym. 1999). Polymyksiini B ja 

polymyksiini E eli kolistiini ovat ainoita, joita käytetään kliinisesti, ja näiden välillä 

esiintyy ristiresistenssiä (Li ym. 2006). Kolistiini on peräisin Paenibacillus polymyxa ssp.  
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Kuva 1. Kolistiinin kemiallinen rakennekaava. 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/colistin#section=2D-Structure  

 

colistinus -bakteerista, joka nykyisin tunnettu nimellä Bacillus polymyxa (Evans ym. 

1999). Bakteeri tuottaa kolistiinia fermentaation tuloksena (Stansly ym. 1947). 

Kolistiiniryhmään kuuluu kaksi eri pääkomponenttia, kolistiini A (polymyksiini E1) ja 

kolistiini B (polymyksiini E2) (Orwa ym. 2001). Niiden vaikutuskohteena on 

gramnegatiivisten bakteerien solukalvo, jonka anionisiin lipopolysakkareihin (LPS) 

kationinen kolistiini ja muut polymyksiinit sitoutuvat (Falagas & Kasiakou 2005). 

Kolistiini syrjäyttää magnesium- (Mg2+) ja kalsiumionit (Ca2+), jotka stabiloivat LPS-

molekyylejä. Tämän tuloksena bakteerin solukalvo vaurioituu, solun sisältö vuotaa ulos 

solusta ja solu lopulta kuolee (Falagas & Kasiakou 2005). Kolistiini pystyy osin 

neutraloimaan endotoksiineja sitoutumalla kyseisiin LPS-molekyyleihin (joissa yhtenä 

osana endotoksisuutta välittävä lipidi A) ja neutralisoimalla niitä (Falagas & Kasiakou 

2005). Kolistiini myös inhiboi yhden tärkeän soluhengitykseen osallistuvan entsyymin, 

tyypin II NADH:kinonioksidoreduktaasi, toimintaa bakteerin solukalvolla (Deris ym. 

2014).   

 

Kolistiini on kapeakirjoinen antibiootti. Sillä on matalilla pitoisuuksilla bakteriostaattinen 

eli bakteerin lisääntymistä estävä ja korkeammilla pitoisuuksilla erinomainen 

bakteriosidinen eli bakteereja tappava vaikutus useimpia gramnegatiivisia, aerobisia 

sauvamaisia bakteereja kohtaan (Balaji ym. 2011, Kwa ym. 2008, Storm ym. 1977). Näitä 

ovat mm. Acinetobacter-suvun bakteerit, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
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pneumoniae, Escherichia coli sekä Enterobacter-suvun bakteerit. Sillä saattaa olla 

potentiaalista tehoa myös salmonellaa, shigellaa, Citrobacter-suvun bakteereja, Yersinia 

pseudotuberculosis -bakteeria ja Haemophius influenzae -bakteeria kohtaan. Kolistiinille 

luontaisesti resistenttejä gramnegatiivisia bakteerisukuja ovat mm. Proteus, Providencia, 

Serratia marcescens sekä Brucella (Balaji ym. 2011, Kwa ym. 2008). Kaikki 

grampositiiviset sekä anaerobiset bakteerit ovat luonnostaan resistenttejä kolistiinille 

(Balaji ym. 2011, Kwa ym. 2008).  

2.3 Kolistiinin ja muiden antibioottien käyttö eläimillä 
 

2.3.1 Maailmanlaajuisesti 
 

Tuotantoeläimillä antibiootteja käytetään sekä ehkäisemään ja hoitamaan infektioita, että 

kasvunedistäjinä (Marshall & Levy 2011). Lemmikkieläimillä antibiootteja käytetään 

lähinnä erilaisten infektioiden hoitoon sekä erilaisten toimenpiteiden jälkeisten 

infektioiden ehkäisyssä.  

 

Vuonna 2013 antibiootteja käytettiin tuotantoeläimillä koko maailmassa yli 131 109 000 

kg ja määrän on ennustettu nousevan 53 %:lla 200 235 000 kg:aan vuoteen 2030 

mennessä (van Boeckel ym. 2017). Eniten antibiootteja tuotantoeläimillä käyttivät Kiina, 

Korea, Espanja ja Italia (van Boeckel ym. 2017). OIEn (World Organization for Animal 

Health) (2016) raportin mukaan eläimillä tyypillisesti käytettävät antibiootit maanosittain 

ovat Afrikassa ja Amerikassa tetrasykliini ja makrolidit, Aasiassa sulfonamidit ja 

tetrasykliinit ja Euroopassa tetrasykliinit ja penisilliinit. Saman raportin mukaan vuonna 

2015 OIE:n jäsenvaltiosta 74 % (96/130) oli kieltänyt antibioottien käytön 

kasvunedistäjinä eläimillä. Maissa, joissa kasvunedistäjien käyttö on sallittu, käytettiin 

tyypillisesti tylosiinia ja basitrasiinia tähän tarkoitukseen. Kymmenen maata mainitsi 

myös kolistiinin kasvunedistäjänä, mm. Kiina (Liu ym. 2016), Japani (Makita ym. 2016) 

ja Vietnam (Kim ym. 2013). Eniten kasvunedistäjiä käytetään Amerikassa ja toiseksi 

eniten Aasiassa. Maailmanlaajuisesti kolistiinin ja polymyksiini B:n käytöstä tietoa on 

kuitenkin vähän saatavilla (Kuva 2).  
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Kuva 2. Kolistiinin (vihreä) ja polymyksiini B:n (sininen) käyttö maittain tuotantoeläimille. 
Keltaisella maat, joissa kolistiinia/Polymyksini B:tä ei käytetä tuotantoeläimille. Valkoisella 
maat, joista ei tietoa saatavilla. (Kempf ym. 2016). 
 

Kolistiinia käytetään tuotantoeläimillä, erityisesti vasikoilla, porsailla ja munivilla 

kanoilla myös ehkäisemään ja hoitamaan ruuansulatuskanavan häiriöitä (Timmermann 

ym. 2006, Pardon ym. 2012). Tavallisin indikaatio on ehkäistä ja hoitaa 

Enterobacteriaceae-heimon bakteerien, kuten E. coli aiheuttamia infektioita.  

Tavallisimmat valmisteet ovat suun kautta annosteltavia, mutta saatavana on myös mm. 

injektiona ja intramammaarisesti annosteltavia valmisteita (Kuva 3).   

2.3.2 Euroopassa 
 

Euroopan lääkeviraston (European Medicines Agency, EMA) viimeisimmän raportin 

mukaan Euroopassa (kattaen 30 maata) käytettiin eläimille vuonna 2015 myynnin 

perusteella laskettuna eniten tetrasykliinejä (32,8 %), penisilliinejä (25,0 %) ja 

sulfonamideja (11,8 %) (EMA 2017). WHO:n (World Health Organization) laatimalta 

kriittisten tärkeiden lääkeaineiden listalta (WHO 2017a) tuotantoeläimille käytettiin 3. ja 

4. polven kefalosporiineja (0,2 %), fluorokinoloneja (2,1 %), polymyksiinejä (kolistiini) 

(6,8 %) ja makrolideja (7,2 %). Eniten kolistiinia käytettiin Italiassa, Espanjassa ja 

Portugalissa, kun taas Suomessa, Norjassa ja Islannissa ei käytetty kolistiinia lainkaan 

(Kuva 4). Kolistiinin käyttö vuosina 2011-2015 on pysynyt Euroopassa keskimäärin 

melko tasaisena tarkasteltuna 25 maan tilannetta (keskimäärin 10 mg/PCU) (PCU = 

Population Correction Unit; suhteellinen yksikkö, jonka avulla antibioottien kulutus 

suhteutetaan maan (tuotanto)eläinten määrään) (EMA 2017). Eniten käytettiin suun 

kautta annosteltavia valmisteita (Kuva 3). EMA on asettanut tavoitteeksi, että kolistiinin  



7 
 

 

Kuva 3. Saatavissa olevien eläinten käyttöön tarkoitettujen polymyksiinivalmisteiden myynnin 
jakauma maittain, ilmaistuna mg/PCU vuodelta 2015. (EMA 2018) 
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Kuva 4. Polymyksiinien (kolistiini) käyttö Euroopan maissa tuotantoeläimille ilmaistuna mg 
antibioottia/PCU. Suomessa, Norjassa ja Islannissa ei käytetty kolistiinia. PCU = Population 
Correction Unit; suhteellinen yksikkö, jonka avulla antibioottien kulutus suhteutetaan maan 
tuotantoeläinten määrään. (EMA 2017). 

 

käyttöä tulisi vähentää EU:n jäsenmaissa 65 %:lla viimeistään vuoteen 2020 mennessä 

ilman, että muiden antibioottien käyttö lisääntyy samalla (EMA 2016a). Tämä tarkoittaisi 

jäsenmaissa korkeintaan tasoa 5 mg/PCU.  

2.3.3 Suomessa 
 

EMA:n raportin mukaan (EMA 2017) vuonna 2015 Suomessa käytettiin 20,4 mg/PCU 

antimikrobisia lääkeaineita tuotantoeläimille, mikä on neljänneksi vähiten 

kolmestakymmenestä EU maasta ja määrä on ollut selvässä laskussa vuosina 2010-2015. 

Kokonaiskäyttö kaikille eläinlajeille yhteensä vuosina 2010-2014 on pysynyt suhteellisen 

vakaana (n. 22,2 mg/PCU). Eniten käytetyt mikrobilääkkeet olivat penisilliinit, 

tetrasykliinit ja sulfonamidit. Lääkeaineista 13,6 % oli tablettimuotoisia, joita käytetään 

etenkin pieneläimille. Tässä Suomi oli ensimmäisellä sijalla eli Suomessa käytettiin 

suhteessa eniten tablettimuotoisia lääkevalmisteita eläimille vuonna 2015. Huomattava 

osa näistä oli penisilliinejä (pääosin amoksisilliini-klavulaanihappo) sekä 1. polven 



9 
 

kefalosporiineja. Suomessa ei käytetty ollenkaan kolistiinia tuotantoeläimille. 

Polymyksiini B on käytössä lemmikeillä paikallisvalmisteissa, mm. korvalääkkeissä 

(PFV 2018). Suomessa suositus on määrätä antibioottikuuri ainoastaan todettuun 

bakteeritulehdukseen, joka todetaan viljelemällä potilasnäyte ja tekemällä siitä 

herkkyysmääritys (Evira 2016a).  

2.4 Kolistiinin käyttö ihmisillä 
 

Kolistiinia käytetään ihmisillä lisääntyvissä määrin moniresistenttien bakteeri-

infektioiden, kuten ESBL-positiivisten tai karbapeneemiresistenttien enterobakteeri-

infekioiden kuten K. pneumoniae- (Karabinis ym. 2004, Li ym. 2005), ja non-

fermentoivien sauvojen kuten P. aeruginosa - (Li ym. 2005) ja Acinetobacter spp. 

bakteerien (Li ym. 2005) aiheuttamien infektioiden hoitoon (Doi & Paterson 2015). Myös 

kystistä fibroosia sairastavien ihmisten hoidossa kolistiini on käytössä (Miller ym. 2011). 

Suomessa kolistiinin injektiovalmisteelle ihmisten hoitoon on ollut myyntilupa 

ainoastaan vuosina 1965-1987 (FIMEA 2012). Todennäköisesti syynä on vielä 

toistaiseksi hyvä resistenssitilanne (THL 2016). Kolistiinin käyttöä ihmisillä on 

rajoittanut sen munuais- ja neurotoksisuus (Li ym. 2006). Vuosina 2010-2014 

polymyksiinien, mukaan lukien kolistiini, käyttö on kaksinkertaistunut Euroopassa 

(ECDC 2015). Toisaalta viimeisimmän raportin mukaan (ECDC 2017) vuosina 2012-

2016 ei enää näkynyt merkittävää muutosta kolistiinin käytössä. Yhdeksässä Euroopan 

maassa (Bulgaria, Tanska, Kreikka, Italia, Unkari, Malta, Romania, Slovakia, Slovenia) 

kolistiinin käyttö lisääntyi ja kahdessa (Ranska, Irlanti) sen käyttö väheni tällä aikavälillä.  

2.5 Antibioottien luokittelu 
 

WHO on ryhmitellyt kaikki antibiootit kolmeen eri kategoriaan sen perusteella, miten 

tärkeitä ne ovat ihmisten infektiotautien hoidossa: kriittisen tärkeät (critically important, 

CIA), hyvin tärkeät (highly important, HIA) sekä tärkeät (important, IA) (Collignon ym. 

2009; WHO 2017b). Polymyksiinit (kolistiini) kuuluvat näistä kriittisen tärkeisiin 

lääkeaineisiin. Muita tähän ryhmään kuuluvia ovat mm. 3. ja 4. polven kefalosporiinit, 

kinolonit (muunmuassa fluorokinolonit), aminoglykosidit, makrolidit sekä penisilliini. 

Hyvin tärkeisiin kuuluvat mm. amfenikolit (esim. kloramfenikoli), linkosamiinit 

(klindamysiini), sulfonamidit ja sen kombinaatiot (esim. trimetopriimi-sulfa) ja 

tetrasykliinit.  
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AMEG (Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group) on edelleen luokitellut 

riskiperusteisesti edellä mainituista kriittisen tärkeät (CIA) sekä osan hyvin tärkeistä 

(HIA) antimikrobisista aineista kolmeen kategoriaan sen perusteella, kuinka 

todennäköistä resistenssin kehittyminen on, kun kyseisiä lääkeaineita käytetään eläimille 

(EMA 2014, EMA 2016b). Kategoria 1 sisältää ne antimikrobiset aineet, joiden käytöllä 

on pieni riski resistenssin kehittymiselle (makrolidit, tietyt penisilliinit ja tetrasykliinit). 

Kategoria 2 sisältää korkeamman riskin antimikrobiset aineet, esimerkiksi polymyksiinit 

(kolistiiini), 3. ja 4. polven kefalosporiinit sekä fluorokinolonit. Kategoria 3 sisältää ne 

antimikrobiset aineet, joiden käyttö on kielletty eläinlääkinnässä (esimerkiksi 

glykopeptidit). AMEG on määritellyt, että erityisesti kategorian 2 lääkeaineita eli mm. 

polymyksiinejä tulisi käyttää eläimille vain siinä tapauksessa, kun muuta vaihtoehtoa ei 

ole olemassa. 

2.6 Antibioottiresistenssi 
 

Antibioottiresistenssi tarkoittaa bakteerisolun kykyä vastustaa yhden tai useamman 

antibiootin vaikutusta. Antibioottiresistenssi voi olla joko bakteerin luontainen tai 

hankittu ominaisuus (Frieri ym. 2017). Käytettäessä antibiootteja niille herkät 

bakteerisolut kuolevat, kun taas resistentit solut saavat kilpailuedun ja pääsevät 

lisääntymään ja näin vähitellen alkavat dominoimaan bakteeripopulaatiota (Baquero 

2011).  

 

Kansanterveydelliseltä kannalta AMEG (EMA 2014) on määritellyt tietyt bakteerien 

geneettiset ominaisuudet riskiksi, kun tarkastellaan antibioottiresistenssin kehittymistä ja 

erityisesti sen siirtymistä bakteerien mukana eläimistä ihmisiin. Kromosomissa oleva 

yksittäinen mutaatio, joka aikaansaa resistenssin tärkeitä antibiootteja, kuten 

fluorokinoloneja kohtaan, on riski resistenssin klonaaliselle lisääntymiselle. Tietyt 

mutaatiot voivat myös aiheuttaa ristiresistenssin läheisille antimikrobisille lääkeaineille. 

Jos resistenssin aikaansaavat geenit ovat järjestäytyneet ns. horisontaalisesti liikkuviin 

elementteihin, voivat resistenssigeenit liikkua bakteerisolusta toiseen, jopa eri 

bakteerilajien välillä. Tällaisia liikkuvia elementtejä ovat esimerkiksi plasmidit ja 

transposonit. Liikkuvia geneettisiä elementtejä on erityisen paljon eläinten ja ihmisten 

suolistobakteereilla (Broaders ym. 2013). Jos bakteerisolun genomissa on useampia 
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resistenssigeenejä, voi yhden antibiootin käyttö valikoida myös sellaisia bakteerisoluja, 

joilla on resistenssitekijöitä useita eri antimikrobisia lääkkeitä kohtaan (koselektio). 

Resistenssin kehittymiseen vaikuttaa antibiootin käyttömäärät ja käyttötavat: annostelu 

(etenkin aliannostelu), mukaan lukien määrä, annostiheys, kesto sekä antoreitti. Lisäksi 

siihen vaikuttavat infektiopaine ja eläintenpito-olosuhteet. Antibioottiresistenssi voi 

siirtyä eläimistä toisiin eläimiin, ihmisiin, ihmisistä eläimiin ja ympäristöön monia eri 

reittejä (Woolhouse ym. 2015). 

2.6.1 Antibioottiresistenssi ja ihmiset 
 

WHO on julistanut, että antibioottiresistenssin kehittyminen on yksi suurimmista uhista 

ihmisten terveydelle (WHO 2018). Tietyt moniresistentit gramnegatiiviset bakteerit (ns. 

multiresistentit bakteerit, multidrug resistant, MDR) ovat resistenttejä lähes kaikille 

antibiooteille (Gales ym. 2012, Hsu ym. 2010, Kumarasamy ym. 2010, van Duijn ym. 

2011). Ongelmaa pahentaa se, ettei uusia antibiootteja ole viime vuosikymmeninä 

pystytty kehittämään (Bassetti ym. 2013). Erityisesti tiettyjä moniresistenttejä 

gramnegatiivisia bakteereja vastaan, kuten P. aeruginosa, K. pneumoniae ja 

Acitenobacter baumannii, ei ole tiedossa pitkään aikaan uusia antibiootteja (Boucher ym. 

2009, Boucher ym. 2013, Payne ym. 2007). Tämä on johtanut siihen, että ns. vanhat 

antibiootit, kuten kolistiini, on otettu uudelleen käyttöön, vaikka ne eivät ole yhtä 

turvallisia kuin uudet antibiootit (Koch-Weser ym. 1970, Falagas & Michalopoulos 

2006).  

2.6.2 Antibioottiresistenssi ja eläimet 
 

Resistenssiongelma koskettaa myös mm. seuraeläimiä. Suomessa löydettiin syksyllä 

2017 ensimmäisen kerran kolistiinille resistenttejä E. coli -kantoja Venäjältä tuoduista 

löytökoirista (Evira 2017a). Näissä bakteereissa oli myös ESBL-ominaisuus. ESBL 

(Extended Spectrum Beta-Lactamase, laajakirjoinen betalaktamaasi) -ominaisuus 

tarkoittaa bakteerin kykyä hajottaa useita betalaktaamiantibiootteja, kuten penisilliinejä 

ja laajakirjoisia kefalosporiineja (Smet ym. 2009). Cozma ym. (2015) tutkivat ESBL-

positiivisten enterobakteerien, E. coli ja K. pneumoniae -kantojen esiintyvyyttä 

antibiooteilla (enrofloksasiini, siprofloksasiini, kefadroksiili) hoidetuilla koirilla ja 

kissoilla Romaniassa. Näistä 62 % kantoi ESBL-positiivista enterobakteeria. Toisaalta 

Bogaerts ym. (2015) tutkivat 2008-2010 välillä ESBL/AmpC-ominaisuuden 
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esiintyvyyttä Euroopassa ja löysivät ominaisuuden vain 3,6 %:lta kissoilta ja koirilta. 

Nämä kannat olivat resistenttejä myös kefotaksiimille. Suomeen Venäjältä tuotavista 

löytökoirista jopa puolet kantavat ESBL-bakteeria mukanaan, ja suomalaisista koirista n. 

5 % (Helsingin yliopisto 2017). Esimerkiksi ESBL-ominaisuus ja 

kolistiiniresistenssiominaisuuden aikaansaava mcr-1-geeni kulkevat usein yhdessä, kuten 

on osoitettu eläimistä ja ihmisistä eristetyillä E. coli- ja K. pneumoniae -bakteereilla 

(Skov & Monnet 2016).  

 

Resistenttien bakteerien yleistyessä on herännyt pelko näiden siirtymisestä eläinten ja 

ihmisten välillä. Meyer ym. (2012) osoittivat, että lemmikkikontaktit lisäävät ihmisillä n. 

7-kertaisesti todennäköisyyttä kantaa ESBL-bakteeria. Schauflerin ym. (2016) 

tutkimuksessa saatiin vahvoja viitteitä erään ESBL-positiivisen E. coli alatyypin (ST410) 

siirtymisestä lajien välillä, kun työssä verrattiin luonnonvaraisista linnuista, ihmisistä ja 

koirista eristettyjä kantoja. Myös Valentinin ym. (2014) tutkimuksessa vastaavasti saatiin 

viitteitä eri ESBL-positiivisten E. coli -kantojen kiertämisestä eri ihmis- ja 

eläinpopulaatioissa. Fylogeneettisesti ja patogeenisesti samankaltaisia E. coli -kantoja on 

eristetty koirien virtsatietulehduksista sekä ihmisten kliinisistä infektioista (Johnson ym. 

2001). Suomessa on osoitettu ensimmäisen kerran vuonna 2015 karbapenemaasia 

tuottavan E. coli -bakteerin tarttuneen koirien ja ihmisten välillä (Grönthal ym. 2018). 

Kolistiinille resistenttien bakteerien siirtymisestä ihmisten ja eläinten välillä ei 

kirjoittajan tiedon mukaan ole vielä todisteita, mutta kolistiinille resistenttejä E. coli -

kantoja on löydetty ympäri maailman sekä tuotantoeläimiltä, ihmisiltä, ympäristöstä sekä 

ruuasta (liha, vihannekset), eli tartuntapaine on olemassa (Skov & Monnet 2016).  Lisäksi 

Kiinassa tehdyssä 566 kissaa ja koiraa kattavassa tutkimuksessa löydettiin yhdeltä 

lemmikinomistajalta sama kolistiiniresistentin E. coli -kannan sekvenssityyppi kuin 5 

koiralta ja kissalta (Lei ym. 2017), mikä viittaisi resistentin kannan siirtymiseen ihmisten 

ja eläinten välillä, samoin Zhang ym. (2016) löysivät saman sekvenssityypin ihmiseltä ja 

koirilta. Huolestuttavaa on myös, että Lein ym. (2017) tutkimuksessa resistenttejä E. coli 

-kantoja löydettiin Kiinassa, Italiassa ja Belgiassa valmistetuissa lemmikkiruuista, mikä 

omalta osaltaan lisää riskiä kolistiiniresistenttien bakteerien leviämiselle ja 

suolistoperäiselle kantajuudelle lemmikeillä.  
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2.6.3 Kolistiiniresistenssi 
 

Kolistiiniresistenssiä pidetiin pitkään ainoastaan bakteerin luontaisena ominaisuutena tai 

kromosomitasoisena hankittuna mutaationa, jonka ei ajateltu siirtyvän bakteerilta toiselle 

horisontaalisesti liikkuvan geneettisen elementin osana, vaan ainoastaan klonaalisesti 

solusta toiselle bakteerin jakautuessa (Liu ym. 2016). Tällaisia hankittuja, klonaalisesti 

leviäviä resistenssimekanismeja ovat esimerkiksi E. coli -bakteerilla ja salmonellalla 

soluseinässä sijaitsevan kolistiinin kohdemolekyylin (lipidi A) muokkaus (esim. 2-

aminoetanoliryhmän lisäys) ja K. pneumoniae -bakteerilla kolistiinilta suojaavan kapselin 

muodostus (Olaitan ym. 2014). 

 

Liu ym. (2016) löysivät kuitenkin kolistiinille resistenteiltä E. coli -bakteereilta erityisen 

geenin, mcr-1, joka sijaitsee kromosomin ulkopuolella plasmidissa. Kyseinen geeni 

koodaa fosfoetanoliamiinitransefraasia, joka sekin muokkaa kolistiinin kohdemolekyyliä, 

lipidi A:ta, lisäämällä siihen fosfoetanoliamiinimolekyylin ja tekee näin ollen bakteerin 

vastustuskykyiseksi kolistiinille.  Osana plasmidia mcr-1 -geeni voi siirtyä bakteerisolulta 

toiselle, todennäköisesti jopa eri bakteerilajien välillä. Samassa tutkimuksessa kyseistä 

geeniä kantava plasmidi saatiin koeolosuhteissa siirtymään eri E coli -kantojen välillä 

sekä eri bakteerilajeihin (K. pneumoniae, P. aeruginosa). Artikkelin julkaisemisen 

jälkeen geeniä on löydetty ympäri maailman, mm. Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, 

Italiasta, Alankomaista, Sveitsistä sekä Iso-Britanniasta (Skov & Monnet 2016). Pelkän 

mcr-1 -geenin on myös epäilty siirtyvän plasmidista toiseen (Hadjadj ym. 2017, 

Malhotra-Kumar ym. 2016), ja se voi myös olla osana bakteerin kromosomia (Veldman 

ym. 2016, Zurfluh ym. 2016). Myöhemmin on myös löydetty uusia variantteja kyseistä 

geenistä (mcr-2 – mcr-7) (Sherry & Howden 2018). Ihmisistä eristetyistä E. coli -

kannoista onneksi vain pieni osa on toistaiseksi osoittautunut mcr-1-positiivisiksi 

(Castanheira ym. 2016, Sherry & Howden 2018). Osa mm. Saksasta ja Ranskasta 

löydetyistä, kolistiinille resistenteistä E. coli -kannoista tuotti myös laajakirjoista ESBL-

entsyymiä (Falgenhauser ym. 2016, Haenni ym. 2016), ja maailmalta on löydetty myös 

karbapenemaasia (karbapeneemiantibiootteja ja useita muita betalaktaameja hajottava 

entsyymi) tuottavilta kannoilta myös mcr-1-geeni (Falgenhauser ym. 2016, Huang ym. 

2015, Huang ym. 2017a). On myös viitteitä, että laajakirjoisten kefalosporiinien, 

tetrasyklilinien ja sulfonamidien käyttö selektoi myös kolistiiniresistenssiä (Haenni ym. 
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2016).  Kolistiiniresistenssi yhdistettynä toiseen antibiooteilta suojaavaan ominaisuuteen 

tekee bakteerin erittäin vastustuskykyiseksi useita antibiootteja vastaan.  

 

Vaikka kolistiiniresistenssi on vielä harvinaista (Gales ym. 2011), on resistenssiä alkanut 

ilmetä ympäri maailman. Ihmisillä mm. K. pneumoniae – (Lomonaco ym. 2018) ja P. 

aeruginosa (Miller ym. 2011) –bakteereilla on alkanut ilmetä resistenssiä kolistiinia 

vastaan. Eläinpuolella mm. Ruotsissa on tutkittu E. coli -bakteerilla esiintynyttä 

kolistiinireisstenssiä eläimillä, ja kolistiiniresistenssin osuus oli koirilla ja kissoilla 3-5 % 

(SVA 2015). Brasiliassa kolistiinille resistenttiä E. coli -bakteeria löytyi 6,3 %:lla 

teurastetuista, ripuloivista tai ödeematautia sairastavista sioista (Morales ym. 2012). 

Tilanne on hälyttävä esimerkiksi Thaimaassa, jossa resistenssiä esiintyi > 50 %:lla 

porsaista eristetyistä hemolyyttisistä E. coli -bakteereista (Prapasarakul ym. 2010). Edellä 

mainituissa tutkimuksissa kolistiiniresistenssin tuovaa mekanismia ei kuitenkaan tutkittu, 

joten kyseessä voi olla muu kuin mcr-1-välitteinen resistenssi. Tutkittaessa erityisesti 

mcr-1- välitteistä resistenssiä, esimerkiksi Saksassa vuosina 2010-2015 sen osuus 

tuotantoeläimistä eristetyissä E. coli -kannoissa oli keskimäärin 3,8 % (Irrgang ym. 2016) 

ja Ranskassa vuosina 2007-2014 siipikarjasta ja sioista eristetyissä E. coli -kannoissa 0,5-

5,9 % (Perrin-Guyomard ym. 2016). Kiinassa vuosina 2007-2014 kolistiinille 

resistenttien E. coli -bakteeren osuus oli tuotantoeläimistä eristetyissä E. coli -kannoissa 

18,7 %, ja näistä 91% kantoi mcr-1 -geeniä (Huang ym. 2017b). Toisaalta esimerkiksi 

USA:ssa vuonna 2016 geenin esiintyvyydeksi tuotantoeläimissä eristetyistä E. coli -

kannoista saatiin vain 0,1 % (Meinersmann ym. 2017) ja Etelä-Koreassa vuosina 2014-

2017 0,5 % (Belaynehe ym. 2018). Suomessa tilanne on toistaiseksi erinomainen, 

kolistiiniresistenssiä ei ole todettu tuotantoeläimillä vuosina 2013-2015 (Evira 2017b).  

2.7 Antibioottiherkkyyden määrittäminen 
 

Perinteisesti bakteerien antibioottiherkkyyden tutkimiseen käytetään antibioottikiekkoja, 

jotka asetellaan sopivalle Müeller-Hinton (MH) agar-maljalle bakteerisuspension päälle 

(Evira 2016b, Jorgensen & Ferraro 2009). Antibiootti diffundoituu kiekosta agariin niin, 

että antibiootin konsentraatio agarilla on kääntäen verrannollinen etäisyyteen kiekosta. 

Maljoja kasvatetaan määrätty aika, yleensä 16–24 h +35 ℃:ssa tietyissä olosuhteissa, ja 

tämän jälkeen mitataan kiekon ympärille muodostunut estovyöhykkeen halkaisija (mm). 

Antibioottikiekot sisältävät tunnetun määrän tutkittavaa antibioottia. Estovyöhyke 
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tarkoittaa kirkasta aluetta, jolla bakteerit eivät ole kasvaneet antibiootin estovaikutuksen 

takia. Estovyöhyke on sitä pienempi, mitä vastustuskykyisempi bakteeri on kyseiselle 

antibiootille.  

 

Toinen menetelmä on ns. E-testiliuska (Jorgensen & Ferraro 2009). Testiliuska sisältää 

kasvavan konsentraatiogradientin tutkittavaa antibioottia, konsentraatiot on merkitty 

liuskaan. Antibiootti diffundoituu liuskasta agariin, kuten edellä. Kun liuska asetellaan 

agar-maljalle bakteerisuspension päälle ja viljelmää kasvatetaan määrätty aika, 

muodostuu pisaran mallinen estovyöhyke liuskan ympärille niin, että tietyssä 

konsentraatiossa bakteerikasvu lopulta koskettaa testiliuskaa. Tässä kohtaa liuskaan 

merkitty antibioottipitoisuus tarkoittaa pienintä antibiootin konsentraatiota, jolla 

bakteerin kasvu estyy (MIC-arvo eli Minimal Inhibitory Concentration).  

 

Kolmas tapa on tehdä ns. laimennosmenetelmään perustuva testi, jolla määritetään 

herkkyysluokan lisäksi bakteerin MIC-arvo (Jorgensen & Ferraro 2009). Testi voidaan 

tehdä joko malja- tai liemilaimennossarjana. Mikrolaimennosmenetelmässä (broth 

microdilution) 96-kuoppalevylle pipetoidaan bakteerisuspensiota. Kuopat sisältävät 

standardimäärän bakteeria elatusaineessa. Kuopissa on portaittain kasvava määrä 

tutkittavaa antibioottia, sekä positiivinen kontrolli, eli kuopat ilman antibioottia ja usein 

myös negatiivinen kontrolli eli kuopat ilman bakteereja (pelkkä elatusaine, varmistaa 

mm. elatusaineen, kuoppalevyn ja muiden käytettyjen materiaalien puhtauden). Kun 

levyä kasvatetaan tietyissä olosuhteissa tietty aika, voidaan levyltä määrittää MIC-arvo. 

Tämä on järjestyksessä ensimmäinen kuoppa, jossa ei havaita bakteerikasvua, kun 

kuoppia tarkastellaan pienimmästä antibioottipitoisuudesta suurimpaan. Tämä siis vastaa 

antibiootin laimeinta konsentraatiota, jota bakteerisolut eivät enää siedä. Kaivojen tulisi 

sisältää loogisesti vierekkäisissä kuopissa kasvua, kunnes MIC-raja tulee vastaan. 

Tyhjiksi jääneitä kuoppia (väliin jääneitä kuoppia) ei tulisi esiintyä kasvun välissä, 

positiivisen kontrollin kuopissa tulisi esiintyä kasvua ja negatiivisen kontrollin kuopissa 

ei.  

 

Neljäs tapa on etsiä tiettyjä DNA-jaksoja bakteerin genomista, jos esimerkiksi 

resistenssin tuovan geenin DNA-jakso tiedetään (Fluit ym. 2001). Tavallisesti käytetään 

PCR-menetelmää, jossa voidaan monistaa etsittävää DNA-jaksoa niin, että se voidaan 

lopulta visuaalisesti eri menetelmien avulla havaita. Tämä on tyypillisesti 
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varmistusmenetelmä edellä mainituille herkkyysmenetelmille ja sitä käytetään 

harvemmin ensilinjan testauksessa. Menetelmällä ei löydetä uusia resistenssigeenejä, 

joten sillä ei voida korvata perinteisiä herkkyysmenetelmiä. 

 

Tyypillisille bakteerilajeille ja tavallisimmille antibiooteille on määritetty raja-arvot, 

joiden avulla bakteeri määritellään joko herkäksi (S, susceptible), kohtalaisen herkäksi (I, 

intermediate) tai resistentiksi (R, resistent) kyseiselle antibiootille (ns. SIR-raja-arvot). 

Kiekkotestin raja-arvot määräytyvät mm. elimistössä saavutettavien 

lääkeainepitoisuuksien perusteella ja laimennosmenetelmän MIC-jakaumien perusteella. 

Menetelmävalinnassa, etenkin valittaessa uutta herkkyystestiä, tulisi ottaa huomioon sen 

tarkkuus ja vertailtavuus verrattuna ennalta määriteltyyn referenssitestiin 

(liemilaimennosmenetelmä) (Reller ym. 2009).  Testien luotettavuus ja toistettavuus 

perustuvat siihen, että testattaessa suurta määrää eri kantoja, antavat eri testit samat 

tulokset herkkyysrajojen suhteen tulkittuna, eli testistä riippumatta herkät tulkitaan 

herkiksi ja resistentit resistenteiksi (ns. categorial agreement, CA). Jos herkkyydeltään 

heikentynyt (I) kanta tulkitaan resistentiksi (R) tai herkäksi (S) (tai toisinpäin), puhutaan 

pienestä virheestä (minor error), näitä sallitaan ≤10 % testatuista. Jos herkkä kanta (S) 

tulkitaan virheellisesti resistentiksi (R), puhutaan suuresta virheestä (major error), näitä 

sallitaan ≤3 % testatuista. Mikäli resistentti kanta (R) tulkitaan virheellisesti herkäksi (S), 

puhutaan hyvin suuresta virheestä (very major error), mikä kliinisessä työssä voi johtaa 

potilaan kannalta haitalliseen hoitotulokseen, jopa kuolemaan. Näitä sallitaan ≤1,5 % 

testatuista. Verrattaessa uutta testiä referenssitestiin, tulisi myös MIC-arvojen olla 

linjassa. Ns. essential agreement (EA) tarkoittaa sitä, että validoitavan testin MIC-rajat 

eroavat korkeintaan +/- 1 laimennosta referenssitestistä (ISO 20776-2:2007).  

2.7.1 Kolistiiniherkkyyden tutkiminen 
 

Bakteerien kolistiiinherkkyyden tutkimisessa on omat haasteensa ja rajoitteensa. 

Kolistiiniherkkyyden tutkimisessa tulisi käyttää kolistiinisulfaattia, eikä tämän esiastetta, 

kolistiinimetaanisulfonaattia (CMS; colistin methanesulphonate) (Bergen ym. 2006, 

EUCAST 2016). CMS ei itsessään ole antibakteerinen, vaan vasta sen hydrolysaation 

tuote, itse kolistiini, on. Koska kolistiinia valmistetaan fermentoimalla ja valmis tuote on 

sekoitus eri kolistiinialatyyppejä (A ja B), voi valmistajien eri erien välillä olla eroja 

kolistiinivalmisteen aktiivisuudessa (Bakthavatchalam ym. 2018, Li ym. 2001). 

Herkkyysmäärityksissä tulisi elatusaineena käyttää kationi-säädettyä (Ca2+ ja Mg2+) 
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Müeller-Hinton -lientä, joka vastaisi paremmin todellisuutta in vivo soluväliaineessa 

(Matzneller ym. 2015). Kolistiini diffundoituu suuren molekyylikokonsa ja kationisen 

luonteensa vuoksi huonosti ja ennalta-arvaamattomasti agariin, mikä voi johtaa 

epäluotettaviin ja huonosti toistettaviin tuloksiin käytettäessä esimerkiksi 

kiekkoherkkyysmenetelmää (Lo-Ten-Foe ym. 2007, Maalej ym. 2011, Tan & Ng 2006) 

ja E-testiä (Hindler & Humphries 2013, Tan & Ng 2007). Menetelmien 

epäluotettavuuden vuoksi kolistiiniresistentit kannat voidaan esimerkiksi virheellisesti 

luokitella herkiksi, mikä voi johtaa potilaan kannalta haitalliseen hoitopäätökseen ja 

lopputulokseen (very major error) (Hindler & Humphries 2013, Tan & Ng 2006). Tämän 

vuoksi liemilaimennosmenetelmä on suositeltavin herkkyysmenetelmä verrattuna 

gradienttitesteihin ja kiekkodiffuusiotesteihin (Matuschek ym. 2017). 

Liemilaimennosmenetelmää käytettäessä on huomioitava, että kolistiinilla on taipumus 

kiinnittyä kationisen luonteensa vuoksi eri tavoin eri kasvatusalustojen materiaaleihin, 

kuten polystyreeniin, polypropyleeniin ja lasiin, mikä vaikuttaa herkkyysmäärityksissä 

saatuihin tuloksiin (Albur ym. 2012, Karvanen ym. 2017). Vuorokauden inkuboinnin 

jälkeen (24h) kolistiinin jäljellä oleva kiinnittymätön, vapaa pitoisuus elatusaineessa eri 

alustoilla vaihtelee alustan materiaalista riippuen, vaihdellen n. 80 %.sta alkuperäisestä 

pitoisuudesta (vähäisesti proteiinia sitovat polypropyleeniputket) vain alle 40 %:iin 

(polystyreenikuoppalevyt) (Karvanen ym. 2017). Sitoutumisen on myös todettu olevan 

konsentraatioriippuvaista: kolistiini sitoutuu paremmin alustaan alhaisissa 

konsentraatioissa kuin korkeissa (Karvanen ym. 2017).  

 

Työryhmä EUCAST-CLSI (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing, Clinical & Laboratory Standards Institute) on antanut ohjeet 

kolistiiniherkkyyden tutkimiseen ja MIC-arvon määrittämiseen 

liemilaimennosmenetelmällä, joka toimii referenssimenetelmänä (EUCAST 2016). 

Ohjeet pohjautuvat ISO 20776-1:2006 -standardiin. Herkkyysmäärityksissä tulisi käyttää 

kolistiinisulfaattia, kationisäädettyä MH-lientä sekä polystyreenialustaa ilman lisäaineita, 

kuten polysorbaatti-80. EUCAST (2018a) ja CLSI (2014) ovat määritelleet SIR-raja-

arvot kolistiinille mm. P. aeruginosa -bakteerille sekä Enterobacteriaceae -lajeille 

käytettäessä liemilaimennosmenetelmää (Taulukko 1). EUCAST vaatii lisäksi sisäisen 

laaduntarkkailun kannalta käyttämään kyseisessä testissä mukana negatiivisena 

kontrollina kolistiinille herkkää E. coli ATCC 25922 -kantaa tai P. aeruginosa ATCC 

27853 –kantaa, sekä positiivisena kontrollina kolistiiniresistenttiä E. coli NCTC 13846  
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Taulukko 1. CLSI:n (2014) ja EUCAST:n (2018a) kolistiinille asettamat MIC-rajat 
Pseudomonas aeruginosa -bakteerille ja enterobakteereille käytettäessä 
liemilaimennosmenetelmää. S = sensitive, herkkä, I = intermediate, kohtalaisen herkkä, R = 
resistant, resistentti. 

 MIC (Minimum Inhibitory Concentration) -tulkintarajat 

(µg/ml) 

Bakteerilaji 
CLSI EUCAST 

S I R S I R 

Pseudomonas aeruginosa ≤ 2 4 ≥ 8 ≤ 2 - > 2 

Enterobacteriaceae - - - ≤ 2 - > 2 

- = raja-arvoa ei ole määritetty 

Taulukko 2. Kiekkoherkkyysmentelemän tulkinnassa käytetyt estovyöhykkeiden rajat (CLSI 
2014). S = sensitive, herkkä. R = resistant, resistentti. 

Mikrobilääke Mikrobilääkkeen 

määrä kiekossa 

Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa  

kolistiini 10 µg - S ≥ 11 mm, R ≤ 10 mm 

polymyksiini B 300 U - S ≥ 12 mm, R ≤ 11 mm 

- = raja-arvoa ei ole määritetty 

 

(mcr-1-positiivinen) -kantaa. E. coli NCTC 13846 -kannalle MIC-arvon tulisi olla 4 

µg/ml (vain harvoin se saisi olla 2 tai 8 µg/ml, jos testi on suoritettu oikein) (Matuschek 

ym. 2017).  EUCAST ei ole antanut kolistiinikiekoille raja-arvoja. CLSI on määritellyt 

raja-arvot ainoastaan P. aeruginosalle kolistiini- ja polymyksiini B-kiekoille, mutta ei 

enterobakteereille (Taulukko 2). 

 

Kokeellisen osuuden tavoitteena oli verrata kiekkotestejä ja E-testiä 

liemilaimennosmenetelmään.  Vaikka kiekkoherkkyysmääritys on yleisin käytössä oleva 

menetelmä, voidaan sen olettaa antavan ristiriitaisia tuloksia, jopa vaarallisia tuloksia 

potilaan kannalta, johtuen kolistiinin käyttäytymisestä agarilla. E-testi on joissain 

tutkimuksissa osoittautunut käyttökelpoiseksi MIC-arvojen ja herkkyysluokituksen 

määrittämisessä (Lo-Ten-Foe ym. 2007, Maalej ym. 2011), vaikka myös sen on todettu 

antavan poikkeavia tuloksia useassa tutkimuksessa verrattuna referenssimenetelmään eli  

liemilaimennosmenetelmään. Enterobakteereille ei ole myöskään annettu 

kolistiinikiekkoherkkyysmääritystä varten SIR-raja-arvoja. Tämän vuoksi tutkittaessa 

mm. E. coli -bakteerin herkkyyttä kolistiinille on jouduttu ekstrapoloimaan arvot P. 

aeruginosa -bakteerilta käytettäessä polymyksiini B -kiekkoa. Näin ollen tavoitteena oli 
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myös tutkia eritysesti rutiinikäytössä olleen polymyksiini B -kiekon toimivuutta 

kolistiiniherkkyydeltään heikentyneiden kantojen seulontaan. Työn toisena tavoitteena 

oli pienen pilottiaineiston avulla selvittää, onko polymyksiini B -kiekkoa käyttämällä 

jäänyt löytymättä kolistiinille resistenttejä kantoja. Pilottiaineistona käytettiin Eviran 

aiemmasta havainnosta (Evira 2017a) johtuen tuontikoirista eristettyjä ESBL-positiivisia 

E. coli -kantoja. 

  



20 
 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Tämän työn tavoitteina oli 1) vertailla kolmea eri kolistiiniherkkyysmenetelmää 

(kiekkoherkkyysmenetelmä, E-testi ja liemilaimennosmenetelmä) ja niiden luotettavuutta 

kolistiiniherkkien ja kolistiiniresistenttien kantojen esilletuomisessa ja 

herkkyysluokituksessa; 2) arvioida tällä hetkellä Helsingin yliopiston 

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian laboratoriossa käytössä 

olevan polymyksiini B -kiekkomenetelmän käyttökelpoisuutta kolistiiniherkkyyden 

seulomisessa; 3) tutkia, onko ESBL-positiivisissa E. coli -bakteereissa, jotka eristetty 

tuontikoirista aikavälillä 2017-2018, mahdollisesti jäänyt havaitsematta 

kolistiiniresistenttejä kantoja polymyksiini B -kiekkoherkkyysmenetelmällä. Jos tällaisia 

kantoja tuli esille, tutkittiin, esiintyikö niissä mcr-1-geeniä PCR-menetelmällä.  

3.1 Aineisto 
 

Työssä käytetyt kannat ovat peräisin Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen 

tiedekunnan kliinisen mikrobiologian laboratorion kokoelmasta sekä Evirasta. 

Negatiivisina kontrollikantoina käytettiin kolistiinille herkkää E. coli ATCC 25922 -

kantaa sekä P. aeruginosa ATCC 27852 -kantaa. Positiivisina kontrolleina (mcr-1 geeni) 

käytettiin E. coli NCTC 13846 -kantaa sekä kolmea Evirasta saatua mcr-1 –positiiviseksi 

varmennettua kantaa: E. coli EVIRA 4358-2, E. coli EVIRA 496011 sekä E. coli EVIRA 

4950-1 (Taulukko 3).  Tutkittavina potilaskantoina oli 30 kpl ESBL-

seulontatutkimuksissa sekä 1 kpl pintamärkänäytetutkimuksissa ESBL-positiivisiksi 

osoittautunutta E. coli -kantaa (Taulukko 4). Tutkittavat kannat oli eristetty Suomeen 

Venäjältä, Romaniasta tai Latviasta tuoduista, eri-ikäisistä koirista vuosina 2017-2018 

(Taulukko 4). Lajimääritys oli aiemmin tehty MALDI TOF -massaspektrometrilla ja 

ESBL-positiivisuus tunnistettu kaksoiskiekkomenetelmällä. 

 

Bakteerikannat viljeltiin hajotusviljelynä pakasteputkista (-80 ℃) tai M40-

elatusaineputkesta (Copan, Italia), 5 % lampaanveriagarille (TSASB; Oxoid, UK). 

Maljoja kasvatettiin yön yli +35,5 ℃:ssa aerobisestija tarvittaessa säilytettiin jääkaapissa 

+6 -asteessa. Herkkyysmääritykset tehtiin tuoreesta, yön yli kasvatetusta viljelmästä. 
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Taulukko 3. Työssä käytetyt kontrollikannat ja niiden MIC-vaihteluvälit/rajat kolistiinillle. 

Kannan 

numero 
Laji 

Virallinen 

tunniste 
Ominaisuus 

MIC-rajat 

(µg/ml) 

K-3 Escherichia coli ATCC 25922 kolistiinille herkkä 0,5-1 (0,25-2) (1 

K-6 Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC 27853 kolistiinille herkkä 1-2 (0,5-4) (1 

K-38 Escherichia coli EVIRA 4950-1 kolistiinille 

resistentti, mcr-1 

4(2 

K-39 Escherichia coli EVIRA 496011 kolistiinille 

resistentti, mcr-1 

4(2 

K-40 Escherichia coli EVIRA 4358-2 kolistiinille 

resistentti, mcr-1 

4(2 

K-41 Escherichia coli NCTC 13846 kolistiinille 

resistentti, mcr-1 

4 (2-8) (1 

1) ensin annettu tavoitealue, sen jälkeen suluissa viitealue.  (EUCAST 2018b) 
2) Evirassa määritetty MIC-arvo (Suvi Nykäsenoja, suullinen tiedonanto 2017) 

 

3.2 Menetelmät 
 

Työssä verrattiin kolmea eri menetelmää: kiekkoherkkyysmenetelmä (polymyksiini B, 

kolistiini), E-testi (kolistiini) ja liemilaimennosmenetelmä (kolistiini). Kustakin kannasta 

tehtiin kaksi rinnakkaista testiä kullakin menetelmällä. 

 

Kiekkoherkkyysmääritys ja E-testi tehtiin Eviran ohjetta nro 3484/10 mukaillen.  Yön yli 

kasvaneesta viljelmästä siirrostettiin 2 ml:aan 0,9 % NaCl-lientä pesäkkeitä, kunnes 

bakteerisuspension vahvuus oli 0,5 McFarland-standardia vastaava Densicheck-mittarilla 

(Biomerieux, Ranska). Bakteerisuspensiota levitettiin steriilin pumpulipuikon ja dreijan 

avulla Müeller-Hinton -agareille (MH; Oxoid, UK). tasaiseksi kasvustoksi. 

Kiekkoherkkyysmenetelmässä käytettiin seuraavia antibioottikiekkoja (4 kpl): 

Polymyxin B 300 IU (Oxoid, UK), Colistin sulphate 10 µg (Oxoid, UK), Colistin sulphate 

25 µg (Oxoid, UK) ja Colistin sulphate 50 µg (Oxoid, UK). Kiekkoja säilytettiin 

jääkaapissa. Tutkittavat antibioottikiekot (mainitut 4 + 2 tyhjää) aseteltiin maljoille 

kiekkoannostelijan avulla. E-testiliuskaherkkyystestiin käytettiin Etest® Colistin 0.016-

256 µg/ml liuskoja (Biomérieux, Ranska). E-testiliuskoja säilytettiin pakkasessa. 
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Taulukko 4. Kliinisistä näytteistä eristettyjen ESBL E.coli –bakteerikantojen (n=31)  
taustatiedot. Potilaskannat nro 1-31. Kaikki kannat oli aiemmin määritelty polymyksiini B -
kiekkotestissä käytössä olevien raja-arvojen mukaan herkäksi (S) kolistiinille. 

Taustatieto  

Tuontimaa Venäjä 26 kpl 

Romania 4 kpl 

Latvia 1 kpl   

Sukupuoli uros 16 kpl, joista kastroituja 7 kpl  

narttu 13 kpl, joista steriloituja 4 kpl  

sukupuolta ei ilmoitettu 2 kpl 

Rotu sekarotuinen 22 kpl 

pomeranian 1 kpl 

ranskanbuldoggi 1 kpl 

chihuahua pk 1 kpl 

rotua ei ilmoitettu 6 kpl 

Tutkimus, josta kanta eristetty ESBL-seulonta 30 kpl 

pintamärkänäyte 1 kpl 

Mikrobilääkitys näytteenottohetkellä ei mikrobilääkitystä 27 kpl  

klindamysiini 1 kpl  

ampisilliini 1 kpl  

ei mainittu 2 kpl 

Oireita näytteenottohetkellä oireilua mainittu 7 kpl  

ei mainittu 24 kpl 

  

Kullekin maljalle aseteltiin steriilien pinsettien avulla kaksi testiliuskaa rinnakkain niin, 

että päädyt osoittivat eri suuntiin. Jokaisesta bakteerisuspensiosta tehtiin myös viljely 

TSASB-agarille, jolla seurattiin kannan pysymistä puhdasviljelmänä (häntämaljat).  

Maljoja kasvatettiin 16-18h ajan + 35,5 ℃:ssa normaaliatmosfäärissä korkeintaan 5 

maljaa päällekkäin. Kiekkoherkkyysmenetelmässä tulokset luettiin mittaamalla 

bakteerikasvuston estovyöhykkeen halkaisija antibioottikiekon ympäriltä. 
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Taulukko 5. Liemilaimennosmenetelmässä käytetty mallilevy (SensititreTM FRCOL; 
ThermoScientific). Luvut tarkoittavat kolistiinisulfaatin määrää per kuoppa. Yhdelle levylle 
mahtuu tutkittavaksi 8 eri kantaa, tai 4 kantaa tehdessä kaksi rinnakkaista. Kont = positiivinen 
kontrolli, ei sisällä kolistiinia. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

B 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

C 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

D 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

E 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

F 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

G 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

H 0.12 0.25 0.5 1 2 4 6 16 32 64 128 kont 

 

E-testiliuskojen tulos luettiin siitä kohdasta tai heti sen yläpuolelta, missä 

bakteerikasvusto saavutti testiliuskan reunan.  

 

Liemilaimennostesti tehtiin valmistajan ohjeita mukaillen (SensititreTM FRCOL; 

ThermoScientific). Herkkyysmääritys tehtiin 96-kuoppalevyllä, jonka kuopat oli 

päällystetty eri määrillä kolistiinia (Taulukko 5). Yön yli kasvaneesta puhdasviljelmästä 

tehtiin steriiliin veteen 0,5 McFarland-standardin mukainen suspensio, josta siirrostettiin 

50 µl kationisäädettyyn Sensititre Müeller-Hinton -liemeen (11 ml). Lyhyen 

sekoittamisen jälkeen liemestä pipetoitiin 50 µl kuhunkin kuoppalevyn kaivoon, levy 

peitettiin kalvolla ja sitä kasvatettiin +35,5 ℃:ssa 18-24h. Kontrollit K3 (E. coli ATCC 

25922) ja K41 (E. coli NCTC 13846) (negatiivinen eli kolistiinille herkkä sekä 

positiivinen eli kolistiiniresistentti) pipetoitiin sisäiseksi kontrolliksi joka toiselle levylle. 

Tilanpuutteen vuoksi kolistiinille herkkä kontrollikanta P. aeruginosa ATCC 27853 

jätettiin levyiltä pois. Tuloksia tulkittiin niin, että MIC-arvoksi eli alhaisimmaksi kasvua 

estäväksi kolistiinikonsentraatioksi luettiin levyn sarakkeelta se kolistiinikonsentraatio, 

jossa ei esiintynyt kasvua. Positiivisten kontrollikaivojen tuli sisältää kasvua, jotta 

tulokset voitiin lukea luotettavasti. Levyllä ei ollut negatiivista kontrollia (Taulukko 5).  
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Testien mukaan kolistiinille oletettavasti resistenteistä kliinisistä kannoista tehtiin 

puhdasviljelmät TSASB-agarille ja levyjä kasvatettiin kuten edellä. Kannat lähetettiin 

Eviraan PCR-tutkimukseen, jossa etsittiin kannoista mcr-1 -geeniä (Evira 2017a).  

 

Tulosten analysoinnissa tarkasteltiin testien toistettavuutta eli oliko rinnakkaisten testien 

välillä eroa vai antoivatko rinnakkaiset samanlaiset tulokset. Testien välisiä tuloksia 

tarkasteltiin silmämääräisesti, eli käyttäytyivätkö kontrollikannat ja potilaskannat eri 

testeissä loogisesti: herkillä kannoilla kiekkotestissä suhteessa suuremman 

estovyöhykkeen tuli vastata E-testissä ja liemilaimennosmenetelmässä suhteessa 

pienempää MIC-arvoa ja resistenteillä kannoilla tämän tuli olla toisinpäin. 

Herkkyysmäärityksessä käytettiin raja-arvoina EUCASTin määrittelmiä MIC-raja-arvoja 

E-testille ja liemilaimennosmenetelmälle (Taulukko 1) ja CLSI:n määrittämiä P. 

aeruginosan kiekkoherkkyysraja-arvoja (Taulukko 2). Kiekkotestissä tarkasteltiin P. 

aeruginosalle annettujen raja-arvojen soveltuvuutta E. coli -kannoille (raja-arvot 

määritelty polymyksiini B -kiekolle sekä 10 µg kolistiinikiekolle). Tuloksissa on esitetty 

kaikki rinnakkaiset mittaustulokset. Liemilaimennosmenetelmän osalta tuloksissa on 

esitetty tulokset siten, kuin ne menisivät loogisesti rinnakkaisten välillä ja jätetty 

huomioimatta epäloogisesti kasvavat kaivot perustuen mahdolliseen tekniseen 

virheeseen. Tuloksista piirrettiin histogrammit, johon otettiin mukaan kaikki 

rinnakkaismittaukset, jotta histogrammeihin saatiin enemmän dataa. Kolistiinille 

resistentit (mcr-1-positiiviset) kannat, sekä kontrollikannat että mahdolliset 

potilaskannat, piirrettiin selkeyden vuoksi histogrammeihin omalla värillä selkeyttämään 

mahdollista eroa herkkiin kantoihin. Tuloksista laskettiin myös keskiarvot, mediaani, 

minimi- ja maksimiarvot mahdollisesti jatkossa tehtävää tilastollista analysointia varten 

sekä selkeyttämään mahdollisia eroja tai päällekkäisyyksiä herkkien ja resistenttien 

kantojen välillä. Tilastollista analysointia ei tehty nyt aineiston pienuuden ja ajanpuutteen 

vuoksi.  
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4 TULOKSET 
 

Kiekkoherkkyysmenetelmissä ja E-testissä rinnakkaiset testit onnistuivat ja rinnakkaisten 

välillä oli hyvä toistettavuus. Liemilaimennosmenetelmässä osassa rinnakkaisista 

testeistä esiintyi väliin jääneitä kaivoja (yksittäisiä silmämääräisesti tyhjiä kaivoja 

kasvavien kaivojen välissä) ja epäloogisen suuria MIC-arvoja yksittäisten kantojen ja 

kolistiinimäärien kohdilla (Liite 1).  

 

Taulukossa 6 on esitetty kaikki herkkyystestien tulokset kaikkien kantojen osalta. 

Polymyksiini B -kiekkoherkkyystestissä kaikki kannat (kontrollikannat ja potilaskannat) 

olivat herkkiä polymyksiini B:lle (S ≥12 mm). Kolistiniille resistentit kannat ja herkät 

kannat eivät tällä kiekkotestillä erottuneet toisistaan, vaan arvoissa esiintyi 

päällekkäisyyttä (Kuva 5) resistenteillä ja herkillä kannoilla minimi-ja maksimiarvojen 

suhteen (Taulukko 7).  Kolistiinikiekkoherkkyystestissä heikoimmalla kiekolla (10 µg) 

saatiin eroa resistenttien (≤ 12 mm) ja herkkien (≥ 13mm) kantojen välille (Kuva 6). 

Arvoissa ei esiintynyt päällekkäisyyttä minimi- ja maksimiarvojen välillä (Taulukko 7). 

Käytettässä P. aeruginosan raja-arvoja kolistiinille, määriteltäisiin kuitenkin resistentit 

kannat herkiksi, vaikkakin resistenssimekanismin omaavilla kannoilla oli pienemmät 

estovyöhykkeet. Vahvimmilla kiekoilla (25 µg, 50 µg) (Kuvat 7 ja 8) alkoi jälleen esiintyä 

arvoissa päällekkäisyyttä (Taulukko 7) eivätkä herkät ja resistentit kannat erottuneet 

selkeästi.  

 

E-testissä saatiin selkeä ero herkkien (MIC ≤ 0,75 µg/ml) ja resistenttien (MIC ≥ 2 µg/ml) 

kantojen välille (Kuva 9, Taulukko 7). EUCAST:n asettamat MIC-herkkyysrajat ovat S 

≤ 2 µg/ml ja R > 2 µg/ml (Taulukko 1), joten 3/6 kolistiinille resistenttiä kantaa (kaikki 

kontrollikantoja) olivat tämän raja-arvon mukaan perusteella herkkiä kolistiinille. 

Kolistiinille herkän E. coli kontrollikannan (K-3, ATCC 25922) tavoiteltava MIC-arvon 

vaihteluväli on 0,5-1 µg/ml, mutta 0,25-2 µg/ml vielä sallitaan (Taulukko 3). E-testissä 

saatu MIC-arvo oli 0,094 µg/ml, mikä ei asettunut sallitulle välille. Kolistiinille herkän 

kontrollikannan P. aeruginosa (K-6, ATCC 27853) tavoiteltava MIC-arvon vaihteluväli 

on 1-2 µg/ml, mutta 0,5-4 µg/ml vielä sallitaan (Taulukko 3). E-testissä saadut 

rinnakkaisten arvot asettuivat tavoitellulle välille (MIC 1-1,5 µg/ml). Evirasta saatujen 

kolistiinille resistenttien E. coli kontrollikantojen (K-38 – K-40) MIC-arvoksi oli Evirassa 

määritetty 4 µg/ml (Taulukko 3), mutta kaikkien kolmen kannan arvot jäivät tämän alle 
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(MIC 2-3 µg/ml). Kolistiinille resistentin E. coli kannan (K-41, NCTC 13846) MIC-arvo 

oli 2 µg/ml, mikä jäi alle tavoitearvon 4 µg/ml (Taulukko 3), mutta oli sallitulla välillä 2-

8 µg/ml. Haasteena E-testissä oli tarkan MIC-arvon lukeminen testiliuskasta, sillä 

bakteerimaton reuna ei jokaisella kannalla ollut selkeärajainen. 

 

Liemilaimennosmenetelmässä saatiin myös ero kolistiinille herkkien (MIC ≤ 1 µg/ml) ja 

resistenttien (MIC ≥ 2 µg/ml) E. coli -kantojen välille (Kuva 10, Taulukko 7). 

Kontrollikantojen K-3, K-39 ja K-40 MIC-arvot asettuivat tavoitealueelle (Taulukko 3, 

Taulukko 6), kontrollikannan K-38 toinen mittausarvo jäi tämän alle ja toinen asettui 

tavoitearvoon. Kontrollikannan K-41 MIC-arvo jäi tavoitearvosta, mutta asettui 

viitealueelle. EUCASTin raja-arvojen perusteella 2/6 resistenttiä kantaa olisivat herkkiä 

kolistiinille. Väliin jääneitä kaivoja sekä epäloogisen korkeissa kolistiinipitoisuuksissa 

kasvavia yksittäisiä kaivoja esiintyi 12/31 potilaskantojen mittauksista, ja näiden osalta 

on jouduttu arvioimaan tuloksissa, mitkä tulokset vertailtaessa rinnakkaisia keskenään, 

olisivat loogisimpia. Positiivinen kontrolli toimi pääosin oikein, ainoastaan yhden 

kontrollikannan (K-3) yhdessä positiivisessa kontrollikaivossa ei esiintynyt kasvua. 

Epäselviä tuloksia antaneita testejä ei ajanpuutteen vuoksi uusittu. Alkuperäiset tulokset 

löytyvät liitteestä 1. 

 

Edellä mainittujen herkkyystestien perusteella valittiin potilaskannoista ne, jotka 

vaikuttivat kolistiinille resistenteiltä (Taulukko 6): pienimmät kiekkoherkkyysarvot 

kolistiinikiekoilla sekä suurimmat MIC-arvot E-testissä ja liemilaimennosmenetelmässä 

olivat indikaatio jatkotestaamiselle. Näin ollen kannat 30 ja 31 lähetettiin Eviraan PCR-

tutkimukseen mcr-1 -geenin varmentamista varten.  Molemmat kannat olivat positiivisia 

kyseisen geenin suhteen. Näin ollen pilottiaineistossa kolistiiniresistenssin esiintyvyys oli 

6,5 % (2/31). 
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Taulukko 6. Kolistiiniherkkyysmääritysten tulokset. Lihavoidulla merkitty ne kannat, joista 
tehtiin mcr-1 PCR-tutkimus Evirassa. 

Kanta 
Kolistiini, 

kiekkoherkkyys (mm) (a 

Polymyksiini B, 
kiekkoherkkyys (mm) 

(a,c 
E-testi, 

MIC (µg/ml) (a,d 

Liemi-
laimennos-
menetelmä, 

MIC (µg/ml) (a,d 10 µg(b 25 µg 50 µg 300 IU 
K-3 14 16 18 15, 16 0.094 0.5 
K-6 14 17 18 16 1, 1.5 ei tutkittu 
K-38 12 14 15 14 2 2, 4 
K-39 12 14 15 14 2 4 
K-40 11 13 14 13 3 4 
K-41 12 14 15 14 2 2 

1 14 15, 16 17 15 0.38, 0.75 0.5 
2 14 16 17 15 0.38, 0.75 0.5 
3 14, 15  16 17 15 0.38, 0.5 0.5 
4 15 16 18 16 0.25, 0.38 0.5 
5 14, 15 16 17 15 0.125 0.25, 0.5 
6 14 15, 16 16, 17 15 0.125 0.5 
7 14 16 17 15 0.125, 0.38 0.5 
8 14, 15 16 17 15, 16 0.19 0.25, 0.5 
9 14 16 17 15 0.125 0.25 
10 14, 15 16 17 15 0.38 0.5 
11 14 16 17 15 0.125 0.5 
12 14, 15 16 17 15 0.125 0.5 
13 14 15, 16 17 15 0.19 0.5 
14 14 16 17 15, 16 0.38 0.5 
15 14 15 16 15 0.125, 0.25 0.25, 0.5 
16 14 15 16 15 0.125 0.5(e 
17 14 16 17 15 0.25, 0.38 0.5(e 
18 14 15 16 14, 15 0.19 0.5 
19 14 15, 16 16, 17 15 0.125 0.5(e 
20 14 15 16 15 0.125 0.5(e 
21 13 15, 16 16, 17 15 0.125 0.5 
22 14 15, 16 16, 17 14, 15 0.38 0.5(e 
23 14 16 16, 17 15 0.125 0.5(e 
24 14 15, 16 16, 17 15 0.125 0.5(e 
25 13 15 16 14 0.125 0.5 
26 13 14 15, 16 14 0.25 0.5(e 
27 14 15, 16 17 15 0.125 0.5(e 
28 13, 14 15 16 14 0.125 0.5, 1 
29 14 16 17 15 0.125 0.5, 1(e 
30 11 13, 14 14, 15 13, 14 4 4(e 
31 12 14 15 14 4 2(e 
a) annettu yksi arvo, jos rinnakkaisissa samat tulokset, muuten annettu molemmat tulokset 
b) kolistiinikiekkoherkkyysraja-arvot (10 µg) (P. aeruginosa): S ≥ 11 mm, R ≤ 10 mm  
c) polymyksiini B-kiekkoherkkyysraja-arvot (P. aeruginosa): S ≥ 12 mm, R ≤ 11 mm 
d) sallitut MIC-vaihteluvälit/rajat kontrollikannoille:  K-3: 0,5-1 (0,25-2) µg/ml 

K-6: 1-2 (0,5-4) µg/ml 
K-38 – K-40: 4 µg/ml 
K-41: 4 (2-8) µg/ml 

MIC-raja-arvot kliinisille potilaskannoille: EUCAST S ≤ 2, R > 2 µg/ml 
e) rinnakkaisissa epäloogisia tuloksia, ks. tarkemmin teksti 
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Kuva 5. Polymyksiini B-kiekkoherkkyysmenetelmän tulokset. Vaaka-akselilla mittaustulokset 
(estovyöhykkeen halkaisija, mm) ja pystyakselilla kantojen lukumäärä. Pystysuora viiva 
merkitsee CLSI:n asettamaa raja-arvoa herkkien ja resistenttien kantojen välille (P. aeruginosan 
raja-arvot). S ≥ 12 mm, R ≤ 11 mm  

 

 

Kuva 6. Kolistiinisulfaattikiekkoherkkyysmenetelmän (10 µg) tulokset. Vaaka-akselilla 
mittaustulokset (estovyöhykkeen halkaisija, mm) ja pystyakselilla kantojen lukumäärä. 
Pystysuora viiva merkitsee CLSI:n asettamaa raja-arvoa herkkien ja resistenttien kantojen välille 
(P. aeruginosan raja-arvot). S ≥ 11 mm, R ≤ 10 mm  
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Kuva 7. Kolistiinisulfaattikiekkoherkkyysmenetelmän (25 µg) tulokset. Vaaka-akselilla 
mittaustulokset (estovyöhykkeen halkaisija, mm) ja pystyakselilla kantojen lukumäärä. CLSI ei 
ole asettanut raja-arvoa 25 µg kiekolle. 

 

 

Kuva 8. Kolistiinisulfaattikiekkoherkkyysmenetelmän (50 µg) tulokset. Vaaka-akselilla 
mittaustulokset (estovyöhykkeen halkaisija, mm) ja pystyakselilla kantojen lukumäärä. CLSI ei 
ole asettanut raja-arvoa 50 µg kiekolle. 
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Kuva 9. E-testin tulokset. Vaaka-akselilla mittaustulokset (MIC, µg/ml) ja pystyakselilla 
kantojen lukumäärä. Pystysuora viiva merkitsee EUCAST:n asettamaa MIC-raja-arvoa herkkien 
ja resistenttien kantojen välille. S ≤ 2, R > 2 µg/ml. 

 

 

Kuva 10. Liemilaimennosmenetelmän tulokset. Vaaka-akselilla mittaustulokset (MIC, µg/ml) ja 
pystyakselilla kantojen lukumäärä. Pystysuora viiva merkitsee EUCAST:n asettamaa MIC-raja-
arvoa herkkien ja resistenttien kantojen välille. S ≤ 2, R > 2 µg/ml. 
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Taulukko 7. Herkkyysmenetelmien tulokset herkissä (n=30 kantaa) ja resistenteissä (mcr-1 positiiviset) (n=6 kantaa) kannoissa tilastollisina tunnuslukuina.  

Tunnusluku 

Estovyöhykkeen aritmeettinen keskiarvo (mm) MIC geometrinen keskiarvo (µg/ml) 

kolistiini 

10 µg 

kolistiini 

25 µg 

kolistiini 

50 µg 

polymyksiini B 

300 IU 
E-testi liemilaimennos 

herkät resistentit herkät resistentit herkät resistentit herkät resistentit herkät resistentit herkät resistentit 

keskiarvo 14,0 11,7 15,6 13,8 16,7 14,8 15,0 13,8 0,19 2,70 0,48 3,00 

mediaani 14,0 12,0 16,0 14,0 17,0 15,0 15,0 14,0 - - - - 

minimi 13,0 11,0 14,0 13,0 15,0 14,0 14,0 13,0 0,09 2,00 0,25 2,00 

maksimi 15,0 12,0 16,0 14,0 18,0 15,0 16,0 14,0 0,75 4,00 1,00 4,00 

Kustakin testistä kaksi rinnakkaista tulosta. 
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5 POHDINTA 
 

Tässä työssä tarkoituksena oli vertailla kolmea eri menetelmää kolistiiniherkkyyden 

tutkimiseksi. Vertailtavat menetelmät olivat agardiffuusion perustuvat 

kiekkoherkkyysmenetelmä ja E-testi sekä liemilaimennosmenetelmä. Lisäksi 

tarkoituksena oli pohtia polymyksiini B -kiekkoherkkyysmenetelmän käyttökelpoisuutta 

kolistiiniherkkyyden tutkimisessa sekä etsiä mahdollisia mcr-1-positiivisia kantoja 

polymyksiini B -kiekkotestin perusteella herkiksi määritellyistä kannoista.  Polymyksiini 

B -kiekkotestin on oletettu löytävän kolistiinille herkkyydeltään heikentyneet kannat 

esille, koska polymyksiini B:n ja kolistiinin välillä esiintyy ristiresistenssiä (Li ym. 2006). 

Herkkyysrajana on käytetty P. aeruginosan polymyksiini B -raja-arvoja S ≥ 12 mm, R ≤ 

11 (CLSI 2014), koska enterobakteereille ei ole määritetty kiekkoherkkyysraja-arvoja.  

 

Aihetta on jonkin verran jo tutkittu aiemmin. Matuschek ym. (2017) vertailivat seitsemää 

eri kaupallista MIC-testiä, samoin mm. Tan & Ng (2007) sekä Lo-Ten-Foe ym. (2007) 

vertasivat mm. E-testiä ja kiekkoherkkyysmenetelmää muihin herkkyysmenetelmiin. 

Tutkimusten perusteella EUCAST ja CLSI eivät suosittele käytettäväksi 

kolistiiniherkkyyden tutkimisessa agardiffuusioon perustuvia testejä (kiekkotestit, 

gradienttitestit) testien epäluotettavuuden vuoksi. Standardimenetelmänä suositellaan 

käytettäväksi liemilaimennosmenetelmää (EUCAST 2018a, CLSI 2014). Kyseinen 

menetelmä ei kuitenkaan ole käytössä kaikissa laboratorioissa kliinisessä työssä, sillä se 

vaatii osaamista, on työläämpi ja hitaampi suorittaa ja materiaalit ovat kalliimpia. 

Inhimillisten virheiden todennäköisyys kasvaa, koska työssä vaaditaan tarkkuutta.  

 

Tässä työssä saatiin eroja kolistiinille resistenttien sekä herkkien kantojen välillä kaikilla 

kolmella menetelmällä. Selkeimmin jako eri populaatioihin tuli E-testillä, mutta 

liemilaimennosmenetelmä sekä kolistiinikiekkoherkkyysmenetelmä (10 µg kiekko) 

erottelivat myös herkät ja resistentit kannat ilman, että herkkien ja resistenttien kantojen 

minimi- ja maksimiarvot menivät päällekkäin. E-testissä kolistiinille resistenttien mcr-1-

positiivisten kantojen MIC-arvot olivat ≥ 2 µg/ml, oletettavasti mcr-1-negatiivisten eli 

kolistiinille herkkien kantojen arvojen jäädessä alle 0,75 µg/ml (E. coli -kannat) tai alle 

1,5 µg/ml (P. aeruginosa). Liemilaimennosmenetelmässä kolistiinille resistenttien 

kantojen MIC-arvot olivat ≥ 2 µg/ml ja herkkien kantojen MIC ≤ 1 µg/ml. Käytettäessä 

kolistiinikiekkoja, alhaisin kolistiinimäärä (10 µg) toi parhaiten näkyviin erot 
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resistenttien (≤ 12 mm) ja herkkien kantojen (≥ 13 mm) välille. Minimi- ja maksimiarvot 

eivät tällä kiekolla menneet päällekkäin, toisin kuin kiekoilla 25 µg ja 50 µg, joilla esiintyi 

päällekkäisyyttä herkkien ja resistenttien kantojen välillä. CLSI:n (2014) ohjeiden 

mukaan kiekkoherkkyysmenetelmässä on käytettävä 10 µg kiekkoja kolistiinitestissä, eli 

jo pienimmän kolistiinimäärän tulisikin tuoda eroja esille. Näin ollen 25 µg ja 50 µg 

kiekot voidaan näiden tulosten perusteella hylätä kolistiiniherkkyyspaneelista. Tämän 

perusteella E-testi olisi näistä kuitenkin lupaavin herkkyysseulontaan 

liemilaimennosmenetelmän työläyteen verrattuna rutiinidiagnostiikassa.  

 

Kiekkoherkkyysmenetelmässä on jouduttu ekstrapoloimaan SIR-herkkyysrajat P. 

aeruginosa -bakteerilta, sillä enterobakteereille ei ole määritelty omia raja-arvoja 

polymyksiini B -kiekolle eikä kolistiinikiekoille. Kysymys on, sopivatko P. aeruginosan 

raja-arvot enterobakteereille? Tässä työssä kaikki testatut kannat, sekä kontrollikannat 

että potilaskannat, olivat herkkiä polymyksiini B:lle kiekkotestissä P. aeruginosan raja-

arvojen perusteella. Näistä kuitenkin neljä kontrollikantaa sekä kaksi potilaskantaa olivat 

mcr-1 -positiivista eli kolistiinia kohtaan vastustuskykyisiä. Näin ollen polymyksiini B -

kiekkotesti ei tuonut esille heikentynyttä herkkyyttä kolistiinille. Myös resistenttien ja 

herkkien kantojen minimi- ja maksimiarvot menivät päällekkäin, eli tämän työn 

perusteella ei myöskään näytä suositeltavalta sovitella enterobakteereille omia uusia raja-

arvoja, tosin aineisto on työssä pieni. Soviteltaessa P. aeruginosan kolistiinikiekolle (10 

µg) annettuja raja-arvoja (S ≥ 11 mm, R ≤ 10 mm) luokiteltaisiin edelleen resistentit 

kannat herkiksi, eli tämäkään ei tuo esille heikentynyttä herkyyttä kolistiinia kohtaan. 

Myös MIC-raja-arvojen tulkinta tukee tätä päätelmää. EUCASTin raja-arvot ovat samat 

sekä enterobakteerille että P. aeruginosalle. Käytettäessä CLSI:n P. aeruginosalle 

erikseen määriteltyjä arvoja (S ≤ 2, I = 4, R ≥ 8) olisi osa tässä työssä tutkituista kannoista 

herkkiä ja loput herkkyydeltään heikentyneitä. Näin ollen näiden tulosten perusteella, 

käytettäessä missä tahansa menetelmässä enterobakteereille erikseen P. aeruginosalle 

määriteltyjä raja-arvoja, on suuri riski, että kolistiiniresistenssi jää löytymättä (tehdään 

very major error). Polymyksiini B -kiekkotestiin näiden tulosten perusteella ei tulisi 

luottaa kolistiiniherkkyysseulonnassa ja se tulisi korvata toisella herkkyysmenetelmällä. 

 

Tässä työssä käytettiin MIC-raja-arvoina E-testissä sekä liemilaimennosmenetelmässä 

EUCAST.in asettamia raja-arvoja enterobakteereille. E-testissä MIC-raja-arvoja 

tulkittaessa kolme mcr-1-positiivista kantaa olisivat herkkiä kolistiinille (≤ 2 µg/ml) ja 
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kolme mcr-1-positiivista kantaa olisivat resistenttejä (> 2 µg/ml). 

Liemilaimennosmenetelmässä kaksi kolistiiniresistenttiä kantaa olivat raja-arvojen 

perusteella herkkiä kolistiinille, loput neljä mcr-1 -positiivista kantaa olivat resistenttejä 

kolistiinille. E-testille ja liemilaimennosmenetelmälle on saatu muissakin tutkimuksissa 

eroavaisuuksia tuloksissa. Beheran ym. (2010) tutkimuksen mukaan E-testin riskinä on 

liian alhaisen MIC-arvon saaminen resistenteille kannoille, etenkin MIC-arvon ollessa ≥ 

2 µg/ml, eli tuloksia tulkittaessa voidaan saada resistenteistä kannoista valheellisesti 

herkkiä johtuen kolistiinin huonosta diffundoitumisesta agariin (very major error). Tässä 

työssä saatiin samansuuntaisia tuloksia, eli kolmelle mcr-1-positiiviselle kannalle E-testi 

antoi alemman MIC-arvon kuin liemilaimennosmenetelmä. Muun muassa Hindler & 

Humphries (2013) antoivat tutkimuksensa myötä varoituksen E-testin käytöstä, sillä 

heidän tutkimuksessaan E-testi antoi paljon (47-53 % testatuista kannoista) virheellisiä 

tuloksia, eli resistenttejä kantoja luokiteltiin virheellisesti herkiksi, niin kuin myös muissa 

tutkimuksessa on todettu (Tan & Ng 2007, Goldstein ym. 2007). Tässä työssä kuitenkin 

E-testin ja liemilaimennosmenetelmän tulokset olivat samansuuntaisia, eli herkät ja 

resistentit kannat jakaantuivat eri populaatioihin, vaikka MIC-arvoissa oli eroja ja tämän 

myötä herkkyystulkinnassa. On myös pidettävä mielessä, että johtuen E-testin ja 

liemilaimennosmenetelmän erilaisesta asteikosta (E-testissä liukuva, 

liemilaimennosmenetelmässä portaittainen), tulisi E-testin tuloksia verrata aina 

referenssimenetelmään ja tarvittaessa pyöristää tulokset lähimpään referenssimenetelmän 

arvoon. Näin ollen esimerkiksi E-testin tulos 3 µg/ml pyöristettäisiin lähimpään arvoon 4 

µg/ml, koska liemilaimennosmenetelmässä ei tutkita kasvua pitoisuudessa 3 µg/ml. 

 

Tulkittaessa tuloksia perustuen EUCASTin MIC-herkkyysrajoihin, herää kysymys 

vallalla olevien herkkyysraja-arvojen järkevyydestä, sillä tässä työssä määriteltiin sekä 

E-testissä että liemilaimennosmenetelmässä kolistiinille resistenttejä kantoja herkiksi. 

EUCAST on suositellut, että mcr-1-positiiviselle kontrollikannalle E. coli NCTC 13846 

MIC-arvon tulisi olla 4 µg/ml, mutta väli 2-8 µg/ml sallitaan (Matuschek ym. 2017). 

Tässä työssä kyseisen kontrollikannan MIC-arvo oli E-testissä ja 

liemilaimennosmenetelmässä 2 µg/ml eli tältä osin työn voidaan todeta onnistuneen. 

Toisaalta on kuitenkin ristiriitaista, että EUCAST on asettanut herkkyysrajaksi S ≤ 2 

µg/ml enterobakteereille, jos kuitenkin kolistiiniresistentin E. coli NCTC 13846 -

kontrollikannan MIC saa olla 2 µg/ml. Herkkyystulkintarajojen muutosta tukisi myös E. 

coli -villityypin kantojen MIC-arvojen jakauma, jossa E. coli populaation (n=6064 
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mittausta) MIC-arvot villityypin kannoilla (ei hankittua resistenttimekanismia) asettuvat 

välille 0.12–1 µg/ml (https://mic.eucast.org/Eucast2/regShow.jsp?Id=39860). On lisäksi 

potilaan kannalta huomattavasti vähemmän vaarallista luokitella herkkä kanta 

resistentiksi (major error), kuin resistentti kanta herkäksi (very major error). Näiden 

tulosten perusteella voitaisiin muuttaa herkkyysraja niin, että resistentiksi luettaisiin MIC 

≥ 2 µg/ml, tai ainakin suositella rajalle 2 µg/ml asettuvien kantojen varmennus PCR-

testillä. Tämä johtopäätelmä vaatisi kuitenkin lisää tutkimuksia suuremmalla aineistolla. 

 

Eviraan lähetettiin mcr-1 -PCR-tutkimukseen vain kaksi potilaskantaa, joiden tulkittiin 

olevan resistenttejä kolistiinille herkkyystestien perusteella. Molemmat kannat 

osoittautuivat mcr-1-positiivisiksi, eli mcr-1-välitteisen kolistiiniresistenssin esiintyvyys 

oli tässä tuontikoiriin perustuvassa pilottiaineistossa 6,5 %.  Molemmat koirat oli tuotu 

Venäjältä. Tämä oli jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun Suomesta löydettiin Venäjältä 

tuoduista koirista kolistiiniresistenssiä. Evira löysi ensimmäisen kerran 

kolistiiniresistenttejä bakteereja tuontikoirista syksyllä 2017. Tässä työssä esille tullut 

löydös on hyvin merkittävä, ja siitä julkaistiin myös julkinen tiedote 

(https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/venajalta-suomeen-tuoduissa-loytokoirissa-

taas-kolistiinille-vastustuskykyisia-bakteereita). Koska Suomessa kolistiinia ei käytetä 

eläinten lääkinnässä eikä kolistiiniiresistenssiä ole todettu tuotantoeläimissä, lisäävät 

nämä löydökset painoarvoa tuontikoirien resistenssiseulontaan, erityisesti mcr-1- 

välitteisen resistenssin seuraamiseen. Seulonta voidaan kohdistaa ensisijassa muuten 

resistentteihin bakteereihin, kuten ESBL-bakteereihin.  

 

Muissa maissa mcr-1-positiivisten isolaattien määrä lemmikeissä vaihtelee. Kiinassa 

todettiin mcr-1-välitteistä kolistiiniresistenssiä koirissa vuosina 2012-2016 (osuus 8,7 %), 

vaikka myöskään siellä koirien lääkitsemiseen ei käytetä kolistiinia (Lei ym. 2017). 

Toisaalta Kiinassa käytetään kolistiinia mm. tuotantoeläinten kasvunedistäjänä (Liu ym. 

2016), eli kolistiinin esiintyvyys ympäristössä on todennäköistä, luoden selektiopainetta 

antibioottiresistenssin kehittymiselle. Kiinasta on myös löydetty eniten mcr-1-positiivisia 

bakteeri-isolaatteja verrattuna muihin maihin (Wang ym. 2018). Esimerkiksi Sveitsissä 

ei todettu koirista ja kissoista eristetyissä enterobakteereissa mcr-1- tai mcr-2-välitteistä 

kolistiiniresistenssiä (Simmen ym. 2016). Näiden löydösten perusteella Suomessa 

tuontikoiria olisi hyvä käsitellä alustavasti riskipotilaina, kunnes herkkyysseulonta on 

valmistunut. Toisaalta tähänkin ratkaisuun vaikuttaa suuresti se, mistä maasta tuontikoira 
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on lähtöisin, sillä voidaan olettaa, ettei kaikissa lähtömaissa riski ole yhtä suuri johtuen 

kolistiinin erilaisista käyttömääristä ja -tavoista.  

 

Työssä oli omat rajoitteensa johtuen pienestä potilasaineistosta, työn pilottiluonteesta ja 

aikataulusta. Olisi ollut mielenkiintoista tutkia kaikkien potilaskantojen mcr-1 -status 

PCR-menetelmällä, jotta voitaisiin varmistua tulosten luotettavuudesta ja oikeasta 

tulkinnasta. Nyt oletuksena oli, että herkiksi tulkitut kannat olivat mcr-1-negatiivisia. 

Myös jatkossa olisi hyvä toistaa tutkimus laajemmalla aineistolla ja sisällyttää mukaan 

myös ESBL-negatiivisia E. coli -kantoja. Suuremmalla näytemäärällä olisi mahdollista 

tehdä tarvittavat tilastolliset testaukset, esimerkiksi tutkia, onko tilastollisesti merkittävää 

eroa eri kiekkoherkkyysmenetelmien sisällä (kolistiinikiekkojen vertailu keskenään), tai 

eri herkkyysmenetelmien välillä, tai resistenttien ja herkkien kantojen välillä. Näin ollen 

tulosten silmämääräisen tarkastelun sijaan voitaisiin saada tilastollisesti merkittäviä eroja 

esille ja tulkita tuloksia luotettavammin. Suuremmalla näytemäärällä olisi myös 

mahdollista rakentaa laboratoriokohtaiset raja-arvot seulontaa varten ja optimoida valitut 

menetelmät, mikäli huomataan, että menetelmien antamisessa tuloksissa on toistuva ero 

kirjallisuudessa annettuihin raja-arvoihin. Lisäksi olisi hyvä verrata muita testejä 

referenssimenetelmään (liemilaimennosmenetelmä) ja katsoa, täyttyvätkö ’essential 

agreement’ sekä ’categorial agreement’, eli saadaanko eri testeillä samansuuntaiset MIC-

arvot sekä sama herkkyysluokitus.  Työssä jäi myös uusimatta 

liemilaimennosmenetelmässä epäselviä tuloksia (väliin jääneet kaivot) antaneiden 

kantojen testit ajanpuutteen vuoksi.  

 

Tutkituista menetelmistä erityisesti liemilaimennosmenetelmä tarvitsee osaamista ja 

harjoittelua, mikä vaikuttaa menetelmävalintaan. Liemilaimennosmenetelmä on 

kuitenkin useassa tutkimuksessa osoittautunut luotettavimmaksi menetelmäksi (Behera 

ym. 2010, Hindler & Humphries 2013, Matuschek ym. 2017) ja on EUCAST-CLSI 

työryhmän suosittelema referenssimenetelmä (EUCAST 2016), eli näiltä osin se olisi 

validi testi kolistiiniherkkyyden tutkimiseen. Toisaalta kyseessä on kallis ja aikaa vievä 

testi verrattuna kiekkoherkkyysmenetelmään ja E-testiin.  Testissä on suurempi 

todennäköisyys tehdä inhimillisiä virheitä (esim. pipetointivirheet) kuin 

kiekkoherkkyysmenetelmässä tai E-testissä. Tässä työssä liemilaimennosmenetelmässä 

esiintyi väliin jääneitä kaivoja (eli silmämääräisesti kasvamattomia kaivoja sellaisten 

kaivojen välissä, joissa esiintyi selkeästi kasvua) erityisesti viimeisimpien levyjen 
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joukossa ja tuloksia jouduttiin tulkitsemaan tämän takia soveltaen joidenkin kantojen 

osalta. Osassa kantoja kasvua esiintyi myös epäloogisen korkeissa kolistiinipitoisuuksissa 

yksittäisissä kaivoissa, tämän voi selittää esimerkiksi kolistiinin puuttuminen osasta 

kuoppia tai sitä on ollut väärä määrä. Väliin jääneet kaivot voivat selittyä esimerkiksi 

pipetointivirheellä tai väärällä kolistiinin pitoisuudella, kuten edellä. Myös ulkopuolinen 

kontaminaatio on mahdollinen, joskin epätodennäköinen. Toisaalta vika voi olla myös 

menetelmässä itsessään. Karvanen ym. (2017) huomasivat, että EUCAST-CLSI -

työryhmän suosittelema polystyreenialusta sitoo voimakkaammin kolistiinia kuin 

esimerkiksi polypropyleeni, ja kolistiinin sitoutuminen alustaansa on 

konsentraatioriippuvaista. He suosittelevat edelleen tutkimaan, mikä olisi paras 

referenssimenetelmä kolistiiniherkkyyden tutkimiseen. Matuschek ym. (2017) 

tutkimuksessa, johon myös EUCAST-CLSI -työryhmä perustaa suosituksensa, ei verrattu 

eri alustatyyppejä toisiinsa, ainoastaan eri valmistajien kaupallisia alustoja, jotka kaikki 

todennäköisesti ovat polystyreeniä. 

5.1 Yhteenveto 
 

Tämän työn perusteella polymyksiini B -kiekkoherkkyystesti tulisi korvata toisella 

herkkyysmenetelmällä kolistiiniherkkyysseulonnassa.  Käytössä olevat P. aeruginosan 

raja-arvot eivät erota resistenttejä kantoja herkistä.  Lisäksi kiekkoherkkyystesteissä 

saadut estovyöhykejakaumat ovat niin kapeita, että resistenttiä populaatiota ei pystytä 

erottamaan herkistä, ei edes raja-arvoja muokkaamalla.  

 

Lupaavia alustavia tuloksia saatiin kolistiinikiekolla (10 µg) sekä E-testillä, tosin E-testi 

on kalliimpi kuin kiekkoherkkyystesti, mutta erotteli tutkituista menetelmistä selkeimmin 

herkät ja resistentit kannat toisistaan. Kiekkoherkkyysmenetelmä on toisaalta käytetyin 

ja yleisin herkkyysmenetelmä jo pelkästään sen nopeuden ja helppouden vuoksi. Samalla 

agar-alustalla voidaan tutkia herkkyys ainakin kuutta eri antibioottia vastaan. Näin ollen 

kolistiinin kiekkoherkkyysmenetelmä olisi helppo sisällyttää osaksi muita 

herkkyystutkimuksia. Myös liemilaimennosmenetelmä soveltui herkkien ja resistenttien 

kantojen seulontaan, mutta vaatii harjoittelua ja osaamista. Testin kalleuden vuoksi se 

soveltuisi erinomaisesti kiekkoherkkyysmenetelmän ja/tai E-testin tulosten 

varmentamiseen ensilinjan testaamisen sijaan, erityisesti tilanteessa, jossa halutaan 

määrittää MIC-arvo ja herkkyysluokitus tarkasti. Työn perusteella tällaisia 
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varmennettavia kantoja voisivat olla kolistiinikiekkoherkkyysmenetelmässä (10 µg) 

kannat, joiden estovyöhykkeen halkaisija on ≤ 12 mm tai E-testissä kannat, joiden MIC 

≥ 2 µg/ml tai jopa ≥ 1 µg/ml. Tämän varmistaminen vaatisi kuitenkin suuremman 

näytemateriaalin.  

 

Tässä työssä löydettiin toisen kerran Suomeen tuoduista löytökoirista 

kolistiiniresistenttejä ESBL-positiivisia E. coli -bakteereita. Näiden löydösten perusteella 

olisi tärkeää, että kolistiini olisi mukana antibioottiherkkyysseulontapaneeleissa, etenkin 

riskipotilaiden kohdalla. Kolistiinille resistentit bakteerikannat olisi hyvä saada ajoissa 

kiinni, jo pelkästään siksi, että nämä bakteerikannat voivat olla vastustuskykyisiä myös 

muille antibiooteille, kuten työssä tutkitut potilaskannat, jotka kantoivat mukanaan 

ESBL-ominaisuutta.  
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LIITE 1 
 

Alkuperäiset liemilaimennosmenetelmät tulokset SensititreTM FRCOL (ThermoScientific) 

96-kuoppalevyillä. Vihreä = kasvua, harmaa = ei kasvua. Vasen sarake = kantanumero. 

ylärivi = kolistiinin määrä µg/ml/kaivo. Kont = ei kolistiinia. 
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