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Összefoglaló 
 

Az itt prezentált adatok az Európai Unió (EU) 30 országa, valamint az Európai Gazdasági Térség 

(EGT) Európai Antimikrobiális Rezisztencia Surveillance Hálózatán (European Antimicrobial 

Resistance Surveillance Network – EARS-Net) keresztül 2018-ban a rezisztens invazív 

izolátumokról jelentett (2017. évi) adatokon, valamint a résztvevő országok 2014-2017-es 

periódusra jelentett adatainak tendencia-elemzésein alapulnak. A legfrissebb ország-specifikus 

adatok az ECDC Fertőző Betegségek Surveillance Atlaszán, a https://atlas.ecdc.europa.eu/ 

linken 

 

Az antimikrobiális rezisztencia helyzet széles skálát mutat Európában a baktériumfajok, 

antimikrobiális szerek csoportjai és földrajzi régió függvényében. Számos baktériumfaj-

antimikrobiális szer csoport kombináció esetében nyilvánvaló egy észak-déli, illetve kelet-nyugati 

gradiens. Általánosságban elmondható, hogy alacsonyabb rezisztencia arányokat az északi 

országok, magasabb előfordulási arányokat pedig a dél- és kelet-európai országok jelentettek. 

 

Escherichia coli és Klebsiella pneumoniae estében gyakori volt a több antimikrobiális szer 

csoportot érintő multirezisztencia, és általános volt a kiterjedt-spektrumú béta-laktamáz (ESBL) 

termelés. A rezisztencia aránya általánosságban magasabb volt a K. pneumoniae, mint az E. coli 

esetében. Az E. coli vonatkozásában egy kismértékű, de lényeges növekedés volt az EU/EGT 

átlagpopulációra számított tendenciájában a harmadik generációs cephalosporin rezisztenciát 

illetően, mégpedig 14,2%-ról (2014) 14,9%-ra (2017), ami szignifikáns emelkedő trendnek 

bizonyult akkor is, ha csak azokat az európai országokat veszik figyelembe, melyek mind a négy 

évben jelentettek adatokat. Ezzel szemben nem tapasztaltak lényegi változást a K. pneumoniae 

átlagpopulációra számított tendenciájában, amikor az elemzéseket a négyéves periódus alatt 

következetesen jelentő laboratóriumok adataira korlátozták. 

 

Míg a carbapenem-rezisztencia továbbra is ritka volt az E. coli-ban, a K. pneumoniae 

vonatkozásában számos ország jelentett 10% feletti carbapenem-rezisztenciát. A carbapenem-

rezisztencia általános volt a Pseudomonas aeruginosa és az Acinetobacter species esetében is, 

és arányában magasabb, mint a K. pneumoniae-énál. Mind a négy Gram-negatív baktérium 

vonatkozásában igaz, hogy a legmagasabb carbapenem-rezisztencia arányt jelentő országok 

egyúttal más antimikrobiális szer csoportok vonatkozásában is a legmagasabb rezisztencia 

arányokat jelentő országok között voltak. 
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A Streptococcus pneumoniae esetében a rezisztencia helyzet stabilnak volt mondható 2014-2017 

között, azonban az egyes országok vonatkozásában nagy eltérések voltak. A makrolid nem-

érzékenység  előfordulása a legtöbb ország vonatkozásában gyakoribb volt, mint a penicillin 

nem-érzékenységé. 

 

Ami a Staphylococcus aureust illeti, az előző években jelentett methicillin-rezisztens (MRSA) 

izolátumok arányának csökkenése 2017-ben tovább folytatódott. Az átlagpopulációra számított 

MRSA arány jelentősen, 19,6%-ról (2014) 16,9%-ra (2017) csökkent az EU/EGT országokban, és 

az országok több mint egynegyede hasonló, csökkenő tendenciát jelentett. Mindazonáltal az 

MRSA továbbra is jelentős kórokozó maradt az EU/EGT országokban, mivel az MRSA szintje 

még mindig magas volt számos országban, és további antimikrobiális szerekkel szembeni 

rezisztencia is általános volt. 

 

Az enterococcus-ok közül a vancomycin-rezisztens Enterococcus faecium növekvő trendje 

aggodalomra ad okot. Annak az EU/EGT átlagpopulációra számított aránya jelentősen nőtt, 

10,4%-ról (2014) 14,9%-ra (2017), és az országok körülbelül egyharmadában hasonló 

növekedési tendenciát figyeltek meg. 

 

A 2017-es EARS-Net adatok azt mutatják, hogy az antimikrobiális rezisztencia továbbra is komoly 

fenyegetést jelent Európa számára. Az invazív bakteriális fertőzések esetében a hatékony 

antimikrobiális szerekkel történő azonnali kezelés különösen fontos, és messze a leghatékonyabb 

eszköz a halálozás kockázatának csökkentésére. A fő antibiotikum csoportokra, számos ország 

által jelentett magas rezisztencia arányjelentős aggodalomra ad ezért okot, és komoly 

fenyegetést jelent az európai betegbiztonságra. A körültekintő antibiotikum alkalmazás és az 

összes egészségügyi szektort megcélzó, átfogó preventív és infekciókontroll stratégiák a 

hatékony beavatkozás mérföldövei, melyek célja az antibiotikumokkal szemben rezisztens 

baktériumok szelektálódásának és terjedésének megelőzése. 

 

 
 

 

 


