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PÄÄKIRJOITUS

Tuomas Aro ja Anu Kantele

Moniresistenttien suolistobakteerien kantajina maahantulijat vertautuvat tropiikin matkailijoihin

Mikrobilääkeresistenssi turvapaikanhakijoilla

M

ikrobilääkeresistenssin nopea lisään
Selvitimme Husin sairaaloissa 2010–2017
tyminen on huomattava maailmanlaa hoidetuilta turvapaikanhakijoilta ja pakolaisilta
juinen terveysuhka (1). Resistenttien otettujen moniresistenttien bakteerien seulon
bakteerien aiheuttamien infektioiden hoito on talöydöksiä (9). Tutkimukseen valittiin ne 447
tavanomaista vaativampaa, hoitoajat venyvät, potilasta, joiden sairauskertomuksesta löytyi
vakavia infektioita esiintyy enemmän ja kuol vät tarvittavat tiedot. Potilaat olivat kotoisin 41
leisuus on suurempaa. Terveydenhuollolle koi eri maasta, enimmäkseen Irakista (47 %) sekä
tuu tuntuvia lisäkustannuksia (2). Jos nykyinen Afganistanista (10 %), Syyriasta (10 %) ja So
kehitys jatkuu, mikrobilääkeresistenssin arvioi maliasta (7 %). Moniresistenttejä bakteereja ta
daan aiheuttavan vuonna 2050 peräti kymme vattiin lähes joka toisella (45 %). Metisilliinille
nen miljoonaa ylimääräistä kuole
resistenttejä Staphylococcus aureus
Turvapaikanhakijoille,
maa (3).
(MRSA)‑bakteereja kantoi joka
Mikrobilääkeresistenssi yleistyy pakolaisille ja paperit- viides (21 %) ja ESBL-suolisto
nopeimmin tropiikissa, maailman tomille tulisi turvata
bakteereja joka kolmas (33 %).
hyvä
hoitoonpääsy
köyhillä alueilla, missä mikrobi
Joka kahdeksannelta (13 %) löy
lääkkeitä käytetään runsaasti,
tyi vähintään kahta erityyppistä
väestötiheys on suuri ja hygienia kehnoa (1). moniresistenttiä kantaa ja 5 %:lla ne aiheuttivat
Näiltä suuren riskin alueilta leviävä resistenssi kliinisen infektion.
kuormittaa myös Suomen ja muiden kehit
MRSA-kantajuuden riskitekijöiksi osoittau
tyneiden maiden terveydenhuoltoa (4). Re tuivat pakolaisen lähtömaa ja Suomeen saa
sistenssi le
v iää kansainvälisen matkailun ja pumista edeltänyt leikkaushoito (9). ESBLkaupan mukana alueelta toiselle: tiedetään, kantajuuden riskitekijöiksi todettiin lähtömaan
että 20–70 % tropiikissa vierailleista kantaa lisäksi alle kuuden vuoden ikä, lyhyt aika maa
palatessaan moniresistenttejä bakteereja, ylei hantulosta ja edeltävä sairaalahoito ulkomailla.
simmin ESBL:ää tuottavia suolistobakteereja Tutkimuksessamme ei tarkasteltu tuberkuloo
(extended-spectrum beta-lactamase-producing sia, mutta monille lääkkeille vastustuskykyi
Enterobacteriaceae) (4).
nen tuberkuloosikanta (MDR-TB) löydettiin
Kansainvälisen turismin, kaupan ja työmat 2015–2018 Suomessa 23 potilaalta ja heistä
kojen lisäksi maailman väestöä liikkuu myös turvapaikanhakijoita oli kymmenen (10–13).
muista syistä – kotimaastaan paenneiden turva
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten moni
paikanhakijoiden ja pakolaisten määrä ylittää jo resistentit bakteerit voivat olla peräisin paitsi
29 miljoonaa (5). Vuonna 2015 Suomessa teh lähtömaasta myös läpikulkumaista tai vasta
tiin yli 30 000 turvapaikkahakemusta; aiempiin kohdemaasta (8). Pakolaisleirien 
ahtaus ja
ja myöhempiin vuosiin verrattuna määrä lähes heikko hygienia, vastaanottokeskusten asuin
kymmenkertaistui (6). Pakolaiskriisin alkaes olot sekä puutteet matkan aikaisessa tervey
sa heräsi huoli tarttuvien tautien leviämisestä denhuollossa voivat altistaa tartunnoille (8).
maahamme. Seulonnat kuitenkin osoittivat On vain hyvin vähän viitteitä siitä, että moni
tautikuorman vähäiseksi (7). Moniresistenttien resistentit bakteerit merkittävissä määrin leviäi
bakteerien esiintymistä tällä ryhmällä on tois sivät turvapaikanhakijoista tai pakolaisista
taiseksi tutkittu varsin niukasti (8).
kantaväestöön (8).
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Jotta lisääntyvä mikrobilääkeresistenssi saa
taisiin pidettyä hallinnassa, tutkimukseen tulee
panostaa tuntuvasti ja resistenssin kehittymis
tä sekä leviämistä tulee seurata niin Suomessa
kuin muualla. Lisäksi tarvitaan uusia keinoja le
viämisen ehkäisemiseksi (14). Näiden toimien
tueksi tulisi turvapaikanhakijoille, pakolaisille
ja paperittomille turvata paremmat elinolot ja
hyvä hoitoonpääsy sekä kohdemaassa että kaut
takulkumatkalla.
Moniresistenttien suolistobakteerien kanta
juus turvapaikanhakijoilla ei suuremmin eroa
tropiikista palaavien suomalaismatkailijoiden
löydöksistä (4). Kooltaan nämä ryhmät kuiten
kin poikkeavat toisistaan melkoisesti: suoma
laisia käy tropiikissa vuosittain arviolta 300 000
(15), turvapaikkahakemuksia sen sijaan on

2015 jälkeen tehty noin 5 000 vuodessa (lu
kuun sisältyvät myös uusintahakemukset) (16).
Vaikka pakolaiset ja turvapaikanhakijat kan
tavat moniresistenttejä suolistobakteereja jok
seenkin yhtä yleisesti kuin suomalaismatkaili
jat, MRSA:n kantajuus on heillä tavallisempaa.
Tartuntavaara ei vaadi ehkäisytoimia muualla
kuin sairaalaoloissa. Siellä noudatetaan samoja
käytäntöjä kuin pohjoismaiden ulkopuolella
sairaalassa hoidetuilla suomalaispotilailla. Po
tilailta kerätään seulontanäytteet moniresis
tenttien bakteerien toteamiseksi ja heitä hoide
taan kosketusvarotoimin yhden hengen huo
neessa ainakin siihen asti, kun vastaukset ovat
varmistuneet negatiivisiksi. Mahdollinen moni
resistenttien bakteerien kantajuus otetaan tar
vittaessa huomioon mikrobilääkevalinnoissa.
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