
Antimikrobiālā rezistence

EFSA izskaidro zoonotiskās slimības

1. Kas ir antimikrobiālā rezistence?
 Antimikrobiālie līdzekļi, piemēram, antibiotikas, ir svarīgi humānajā un 

veterinārajā medicīnā, lai ārstētu baktēriju izraisītās infekcijas slimības. 
Antimikrobiālā rezistence (AMR) ir baktēriju noturība pret tādiem 
antimikrobiālajiem līdzekļiem, pret kuriem tās iepriekš bija jutīgas.

 Antibiotiku pārmērīga vai nepareiza lietošana ir saistāma ar pret 
antibiotikām noturīgu mikroorganismu parādīšanos un izplatību, 
padarot ārstēšanu neefektīvu un radot nopietnu risku sabiedrības 
veselībai. 
Ja AMR izveidojas dzīvniekos un pārtikā esošajās zoonotiskajās baktērijās, 
tā var apdraudēt infekcijas slimību ārstēšanas efektivitāti.

2. Kā EFSA iesaistās ES apmēra sadarbībā 
antimikrobiālās rezistences jomā 

EFSA sniedz neatkarīgu zinātnisko atbalstu un padomus riska pārvaldītājiem 
par AMR iespējamo rašanos, izplatīšanos un pārnesi uz cilvēkiem un 
dzīvniekiem pārtikas ķēdes ietvaros. EFSA sava darba ietvaros cieši 
sadarbojas ar citām kompetentām ES aģentūrām, piemēram, ar Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) un Eiropas Zāļu Aģentūru 
(EMA). 

 Antimikrobiālās rezistences monitorings un analīze 
pārtikas ķēdē  
EFSA monitorē un analizē AMR situāciju pārtikā un dzīvniekos visā 
Eiropā. EFSA tās darbā palīdz EFSA Zoonožu datu vākšanas tīkls: pan-
Eiropas tīkls, ko veido ES dalībvalstu nacionālie pārstāvji, pārstāvji no 
citām ziņotājvalstīm, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Pasaules 
Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE).  

 Balstoties uz ES dalībvalstu ievāktajiem datiem, EFSA un ECDC 
kopīgi sagatavo ikgadējo Eiropas Savienības Kopsavilkuma ziņojumu 
par zoonotiskajām infekcijām, pārtikas izraisītiem saslimšanu 
uzliesmojumiem un antimikrobiālo rezistenci Eiropā. EFSA publicē arī 
bāzes pētījumu ziņojumus par AMR prevalenci specifiskās dzīvnieku 
populācijās ES, un nodrošina nacionālajām iestādēm vadlīnijas par to, kā 
veikt monitoringu un datu ziņošanu.

 Riska novērtējums un rekomendācijas  
EFSA Zinātniskie Paneļi izskata ikgadējos ziņojumus un sagatavo 
rekomendācijas par profilakses un rezistences samazināšanas 
pasākumiem. Šī darba ietvaros tika veikts antimikrobiālās rezistences 
riska novērtējums pārtikas un barības ķēdē un riska novērtējums par 
meticilīnu rezistento Staphylococcus aureus (MRSA) dzīvniekos un pārtikā.
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3. EFSA sadarbojas ar ES galvenajām iesaistītajām 
pusēm, lai samazinātu antimikrobiālo rezistenci

 2001 – Eiropas Komisija publicē ES stratēģiju cīņai ar antimikrobiālās 
rezistences draudiem cilvēku, dzīvnieku un augu veselībai. Tas iekļauj 
arī pakāpenisku atteikšanos no antibiotiku lietošanas dzīvniekiem ne 
ārstnieciskos nolūkos. 

 2006 – ES likumdošana dzīvnieku uztura jomā aizliedz dzīvnieku barībā 
lietot antibiotikas, kuru lietošanas mērķis ir stimulēt augšanu.

 2007 – EFSA publicē AMR harmonizēta monitoringa specifikāciju 
diviem nozīmīgiem zoonotiskajiem mikroorganismiem, kas atrodami 
dzīvniekos un pārtikā – Salmonella un Campylobacter.

 2008 – EFSA pēta antimikrobiālu baktēriju pārneses ceļus no pārtikas uz 
cilvēkiem. Tā izstrādā pārneses novēršanas un kontroles rekomendācijas, 
uzsverot labu higiēnas praksi kā kritisko kontroles faktoru visos pārtikas 
ķēdes posmos. EFSA publicē harmonizētu Escherichia coli un enterokoku 
AMR monitoringa specifikāciju dzīvniekiem un pārtikas produktiem.

 2009 – EFSA novērtē dzīvniekos un pārtikā sastopamā meticilīn-
rezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) ietekmi uz sabiedrības veselību. 
Tā secina, ka ar mājdzīvniekiem saistītais MRSA veido tikai nelielu 
daļu no visām ES ziņotajām MRSA infekcijām, kas būtiski atšķiras starp 
dalībvalstīm. EFSA arī publicē rezultātus no visu ES aptveroša MRSA 
bāzes pētījuma cūkām.

 Apvienotajā EFSA, ECDC, EMA un Iespējamā un jaunatklātā veselības 
apdraudējuma zinātniskās komitejas ziņojumā tiek secināts, ka AMR 
pieaug visā pasaulē un rada īpašas bažas medicīnā saistībā ar baktēriju 
rezistenci pret antibiotikām, kas tiek izmantotas, lai ārstētu Salmonella un 
Campylobacter infekcijas – divas visbiežāk ziņotās zoonotiskās infekcijas 
Eiropā. 

 2010 – EFSA publicē pirmo ES Kopsavilkuma ziņojumu par dzīvniekos 
un pārtikā konstatēto zoonotisko baktēriju AMR, ziņojumā iekļauti dati 
par 2004.- 2008. gadu. 

 2011 – EFSA un ECDC publicē pirmo kopīgo ziņojumu par zoonotisko 
baktēriju AMR, kas ietekmē cilvēkus, dzīvniekus un pārtiku. Ziņojums 
sniedz nozīmīgu ieguldījumu darbā, kas tiek veikts Eiropas līmenī. 
Ziņojums sniedz atbalstu Eiropas Komisijai tās darbā pie piedāvājuma 
izstrādes rīcībai cīņai ar antimikrobiālo rezistenci.

 2012 – EFSA publicē specifikāciju par Salmonella, Campylobacter, 
indikatorbaktēriju Escherichia coli un Enterococcus spp. AMR pārtikā 
monitorēšanu un ziņošanu, kā arī MRSA AMR monitorēšanu un ziņošanu 
dzīvniekos un pārtikā.

 2014 – EFSA publicē paraugu ņemšanas specifikāciju zoonotisko un 
indikatorbaktēriju AMR monitoringam dzīvniekos un gaļā.
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 Vai tu zināji?
 Baktērijas, kas visbiežāk rada pārtikas izraisītas infekcijas, piemēram, Salmonella 

un Campylobacter, uzrāda nozīmīgu rezistenci pret biežāk lietotajiem 
antimikrobiālajiem līdzekļiem medicīnā. 

 Kombinētā rezistence (ko-rezistence) uz kritiski svarīgiem antimikrobiālajiem 
līdzekļiem ir zema. Kaut arī tas nozīmē, ka šo nopietno zoonotisko baktēriju 
infekciju ārstēšanai vairākumā gadījumu ir pieejamas ārstēšanas iespējas, 
tomēr antimikrobiālās rezistences biežā konstatēšana rada bažas.

 Ja baktērija kļūst izturīga pret vairākiem antimikrobiālajiem līdzekļiem 
(multirezistence), tad tās radītās infekcijas ārstēšana var kļūt daudz sarežģītāka 
vai pat neiespējama.

 Baktēriju AMR attīstība dzīvniekos un pārtikā var arī apdraudēt cilvēku infekciju 
ārstēšanas efektivitāti, jo rezistentās baktērijas un rezistentie gēni var tikt 
pārnesti uz cilvēkiem no dzīvniekiem un pārtikas. 
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