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PÄÄKIRJOITUS

K oronapandemian säikähdyk-
sestä tointuneet kansalaiset 
ryntäävät nyt sankoin joukoin 
ulkomaanlomille. Kukapa enää 
muistaisi lentohäpeää tai huolta 

resistenteistä bakteereista. 
Valitettavasti matkailijat yhä edelleen  

– useimmiten tietämättään – kantavat maa-
hamme antibiooteille resistenttejä bakteere-
ja. Matkailun resistenssikuormaa kuvaa se, 
että pandemian tuomien rajoitusten aikana 
ESBL-enterobakteerilöydösten osuus kliini-
sissä näytteissä väheni (1) ainakin tilapäisesti. 

Ennen pandemiaa vuosittain 350 000 
suomalaista suuntasi lämpimiin maihin.  
ESBL-enterobakteeritartuntoja on saatu – ja 
saadaan – etenkin Etelä- ja Kaakkois-Aasian, 
Afrikan ja Etelä-Amerikan matkoilla, tavalli-
simmin epäpuhtaasta ruoasta tai juomasta. 
Intiassa lomailleista jopa 80 % tuo mukanaan 
moniresistenttejä bakteereja (2). 

Tartuntariski kasvaa, jos sairastuu matka-
ripuliin tai käyttää antibiootteja. Sairaalahoito 
ulkomailla lisää merkittävästi todennäköisyyt-
tä saada moniresistenttejä bakteereja.

Suomen sairaaloissa seulotaan edeltävän 
vuoden kuluessa ulkomailla sairaalahoi-
dossa olleilta MRSA-, ESBL- ja CPE-bak-

teereja, moniresistenttejä Acinetobacter- ja 
Pseudomonas aeruginosa -bakteereja sekä 
suorissa siirroissa VRE (3). Seulottaviin kuu-
luu nykyisin myös lääkeresistentti hiivasieni 
Candida auris. Maailmalla viime vuosina yleis-
tyneet karbapeneemeille vastustuskykyiset 
enterobakteerit ovat meillä toistaiseksi varsin 
harvinaisia. Yleisimmin niitä löytyy sairaalois-
sa hoidetuilta, nyttemmin joskus tavallisilta 
matkailijoiltakin.

Matkakohteen valinnassa monikaan tuskin 
pohtii antibioottiresistenssitilannetta. Lääkä-
ri voi valottaa riskejä, erityisesti jos potilaan 
perussairaudet vaikeutuessaan saattaisivat 

vaatia sairaalahoitoa matkalla tai jos potilas 
jonottaa elektiiviseen leikkaukseen kotimaas-
sa. Toki potilasta kannattaa rohkaista tilanteen 
vaatiessa hakeutumaan sairaalaan ulkomailla-
kin. Kattava matkavakuutus nopeuttaa paluuta 
kotimaahan jatkohoitoon. 

Matkalla tulee välttää turhia antibiootteja, 
eikä nykyään enää suositeta edes ripulitaudin 
varalta mukaan otettavaa kuuria, sillä siihen 
turvaudutaan usein liian kevyin perustein (4). 
Tavalliseen matkaripuliin ei tarvita antibioot-
tia; rajuoireisessa taudissa hakeudutaan lää-
käriin. 

Moniresistentit bakteerit eivät yleen-
sä aiheuta tavalliselle matkailijalle 
oireita. Vuosittain Suomeen palaa 

yli satatuhatta ESBL-enterobakteerin kantajaa, 
joista vain alle prosentille eli noin tuhannelle 
bakteeri aiheuttaa oireisen infektion, useim-
miten matkaripulin tai virtsarakkotulehduk-
sen (5). Sairaalasiirtoina Husiin tulleista moni-
resistenttejä bakteereita kantavista potilaista 
sen sijaan peräti 11 % saa oireisen infektion 
(6). Näiden infektioiden hoitokustannukset 
ovat suuremmat kuin antibiooteille herkkien 
bakteerien aiheuttamien (7). 

Resistentit suolistobakteerit häviävät yleen-
sä alle kolmessa kuukaudessa (8), mutta oi-
reeton kantajuuskaan ei ole ongelmaton, sillä 
bakteerit voivat jakaa resistenssigeenejä toi-
silleen.

Vaikka Suomessa resistenssiä on vähän, jo 
nyt sairaaloissa tulee aika ajoin eteen tilantei-
ta, joissa antibioottihoidon vaihtoehdot käy-
vät vähiin. Matkailu lisää resistenssikuormaa, 
mutta kotimaassakin tulee muistaa järkevä 
antibioottien käyttö. Vaalikaamme edelleen 
kullanarvoista suolimikrobistoamme.  l
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