
57SIC! LÄÄKETIETOA FIMEASTA

Liisa Kaartinen
Eläinlääketieteellisen farmakologian dosentti 

Ylitarkastaja, Evira

Eläinten mikrobilääkkeiden käyttöä on Suomessa ohjattu lainsäädännöllä 
ja suosituksin vuosikymmeniä. Tuotantoeläimiä lääkitään edelleen suurelta 

osin yksilölääkintänä, ja bentsyylipenisilliini on tärkein mikrobilääke.  
Toki meilläkin on taudinaiheuttajissa resistenttejä kantoja, joten  

ongelmakohtiin on puututtava aktiivisesti. 

Mikrobilääkkeiden hallittu 
käyttö eläimille vaatii  
jatkuvaa yhteistyötä

Suomessa on jo vuosikymmeni-
en ajan tehty systemaattista ja 
monialaista yhteistyötä eläin-

ten hallitun mikrobilääke käytön 
edistämiseksi. Väestönterveys- ja 
eläinlääkintäviranomaisten sekä 
tuotantoeläinsektorin yhteistyö on 
poikkeuksellista jopa muihin Poh-
joismaihin verrattuna. Nyt, kun EU:n 
eläinlääkeasetuksen valmistelu on 
käynnissä, Suomi ajaa aktiivisesti 
kansallisen sääntelyn mahdollisuutta 
osaksi asetusta.

Hyvä terveystilanne vähentää 
lääkitystarvetta

Suomessa hallitun mikrobilääkekäy-
tön kulmakivenä on tehokas eläin-
tautien ja zoonoosien torjunta. Suo-
mi on vapaa monista virustaudeista, 
jotka heikentävät eläinten vastustus-
kykyä ja altistavat bakteerituleh-
duksille. Salmonellatilanteemme on 
parhaita maailmassa. Tapauksia on 
vuosittain yksittäisiä, eikä siipikar-
jan, nautojen ja sikojen salmonellan 
häätöön saa meillä käyttää mikrobi-
lääkkeitä. 

Lainsäädäntö ohjaa hallittua 
käyttöä

Joulukuussa 2014 voimaan tulleessa 
eläinten lääkitsemislaissa korostetaan 
diagnoosin tärkeyttä ja tätä tukevaa 
näytteiden tutkimista. Toistuvissa ja 
ryhmälääkityksissä näytteiden tutki-
minen on mikrobilääkehoidon edelly-
tys. Ihmisten reservilääkkeiden käyt-
töä eläimille on rajoitettu vuodesta 
1999, ja joidenkin käyttö eläimille on 
kokonaan kielletty. Eläimille hyväk-
syttyjen 3. ja 4. polven kefalosporii-

makrolidien käyttöä on rajoitettu vain 
tilanteisiin, joissa muita vaihtoehto-
ja ei ole. Mikrobilääkkeiden myynti-
tietojen perusteella rajoitukset myös 
toimivat: Mikrobilääkekäyttö on Suo-
messa eurooppalaisittain maltillista ja 
painottuu kapeakirjoiseen bentsyyli-
penisilliiniin ja yksilölääkintään. 

Seurantatietoja hyödynnetään 
suosituksissa ja koulutuksessa 

Mikrobilääkkeiden myyntitilastoja 
on Suomessa julkaistu vuodesta 1995 

lähtien, ja eläinperäisten bakteerien 
resistenssiseurantaa (Finres-Vet-rapor-
tit) on tehty systemaattisesti vuodesta 
2002. Resistenssiseurannan perusteella 
päivitetään eri eläin lajien indikaatio-
kohtaisia mikrobilääkkeiden käyttö-
suosituksia ja annetaan tarvittaessa 
kohdennettuja käyttösuosituksia. 

Seurannan perusteella tiedetään, että 
esimerkiksi porsaiden ripulien aiheut-
tajien lääkeaineherkkyys on maassam-
me jo vähentynyt. Samoin yleisim-
pien seuraeläinten ihoinfektioiden 
ja virtsatietulehdusten aiheuttajien 
resistenssi lisääntyy. Tämä edellyttää 
eläinlääkäreiltä huolellista altistavien 
tekijöiden selvittämistä ja aiheuttaja-
bakteerin herkkyysmääritystä.

Koulutuksella ja tiedotuksella on 
mahdollista edistää eläinlääkäreiden, 
eläinten omistajien ja kuluttajien tie-
toisuutta hallitun mikrobilääkkeiden 
käytön edellytyksistä. Tätä viran-
omaiset, Eläinten terveys ry (ETT), 
eläinlääketieteellinen tiedekunta ja 
muut tahot tekevätkin aktiivisesti 
yhteistyössä.
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