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Az Európai Antbiotikum-rezisztencia Surveillance (European Antimicrobial 
Resistance Surveillance System – EARSS) az elmúlt öt évben (1999-2003)  
öt baktérium species, a S.pneumoniae, a S.aureus, az E.coli,  
az Enterococcus feacalis és az Enterococcus faecium invazív törzseinek 
antibiotikum-érzékenységére vonatkozó vizsgálati eredményeket gyűjtötte, 
melyek az európai antibiotikum-rezisztencia alakulásának indikátoraként 
szolgálnak. 2003 végére az EARSS adatbázis 28 ország 1 300 kórházát 
kiszolgáló 791 laboratóriumban vizsgált 178 040 törzsről rendelkezett infor-
mációval.  

Az invazív S.pneumoniae izolátumok magas arányú erythromycin-
rezisztenciája (18%) továbbra is figyelemre méltó. Az erythromycin-
rezisztens S.pneumoniae törzsek 35%-a penicillinre is rezisztens volt. 
Ugyanakkor korai jelei mutatkoznak annak, hogy az invazív S.pneumoniae 
penicillin-rezisztenciája néhány országban (Belgium, Írország, 
Spanyolország és Nagy-Britannia) csökkenőben van. 

A methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek arányá-
nak alakulása meglehetősen különböző az egyes európai országokban, de 
gyakoriságuk Dánia, Finnország, Hollandia és Svédország kivételével 
mindenütt magasnak tekinthető. Az MRSA törzsek aránya sok országban 
évről évre folyamatosan emelkedik, köztük néhány olyan országban is, ahol 
ezideig alacsony volt a rezisztens törzsek gyakorisága. 2000-2003 között az 
MRSA törzsek arányának jelentős mértékű növekedését tapasztalták 
Belgiumban (MRSA-arány 2003-ban: 31%), Németországban (22%), 
Hollandiában (2%), Portugáliában (33%) és Nagy-Britanniában (42%). Ugyan 
kétségtelenül sokkal alacsonyabb szint mellett, de az MRSA gyakoriságának 
növekedését észlelték a skandináv országokban és Hollandiában is, a 
tendenciát azonban komolyan kell venni, mivel egy kritikus mértékű 
gyakoriság fölött már nehéz az MRSA kontrollja. Nagy-Britanniában az 
MRSA véráramfertőzések előfordulásának 1992 és 2000 között tapasztalt 
folyamatos emelkedését követően az esetek száma stabilizálódni látszik, az 
európai adatbázis információi az utóbbi három évben nem mutatnak további 
emelkedést. Az EARSS adatai egybecsengenek a brit S.aureus véráram-
fertőzés surveillance adataival.  



 

Az országok többségében a vancomycin-rezisztens E.faecium (VRE) törzsek 
aránya 5% vagy annál kevesebb, de négy ország 15%-ot meghaladó 
rezisztencia-gyakoriságot jelentett. Elképzelhető, hogy mindez néhány, 
gyakoribb rezisztenciát jelentő országban az egészségügyi intézményekben 
előfordult, E.faecium okozta járványoknak köszönhető, és a trend 
hullámzása várható. A jelentések alacsony száma miatt azonban nem lehet 
messzemenő statisztikai következtetéseket levonni. 

Az E.coli kezelésében alkalmazott fluoroquinolonok hatékonyságának 
csökkenése egyre kiterjedtebb, és mindez akkor tapasztalható, amikor a 
fluoroquinolonok váltak az egyik leggyakrabban felírt antibiotikum-csoporttá. 
Ez a már 2001-2002-ben megfigyelt tendencia 2003-ban is folytatódott, és 
hét országban statisztikailag már értékelhető mértékű (Ausztria 8-14%; 
Bulgária 8-21%; Cseh Köztársaság 8-13%; Németország 10-15%; 
Spanyolország 17-21%; Magyarország 5-15%; Svédország 4-7%). 
Ugyanakkor valószínűtlennek tűnik, hogy további nyolc országban pusztán 
mintavételi hiba magyarázhatná a fluoroquinolon-rezisztens invazív E.coli 
izolátumok arányának statisztikailag ugyan nem jelentős, de folyamatos 
emelkedését. Ezt a tendenciát erősíti a 3. generációs cephalosporinokkal 
szembeni rezisztencia emelkedése, és az is, hogy növekszik a több 
különböző szerrel szemben rezisztens törzsek száma, ami előrevetítik az 
E.coli által okozott fertőzések gyógyításának növekvő nehézségeit és a 
súlyos terápiás korlátokat. 

Az EARSS új, internet-alapú információs rendszert (EARSS-ibis) fejlesztett ki. 
Az EARSS-ibis internet-alapú szakértői kommunikációs eszköz, melynek 
segítségével a résztvevő laboratóriumok között gyors információcsere 
bonyolítható a kórokozó baktériumok szokatlan antibiotikum-rezisztenciáját, 
virulenciáját és átviteli lehetőségeit illetően. Ez a rendszer a résztvevők 
számára javítja a kórokozók korai felismerését és a kórokozók kimutatásával 
kapcsolatos tapasztalatok megosztását a részleteket illetően, mely 
mindenképpen növelni fogja a tudatosságot/veszélyérzetet és a diagnosztikai 
pontosságot, azonnali előnyt jelentve a betegek kezelésében, és az egész 
hálózat tekintetében javítja a populációra potenciálisan veszélyes 
baktériumok kockázatának mérési képességét. Az EARSS-ibis jelentő 
rendszer aktuális és pontos információkat kíván biztosítani, melyekhez a 
résztvevő laboratóriumok hozzáférnek csakúgy, mint az európai és a saját 
nemzeti adatokhoz.  



 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az utóbbi néhány évben Európában 
az invazív kórképekből vett mintákból (haemokultura, liquor) származó 
Streptococcus pneumoniae izolátumok erythromycin-rezisztenciája válto-
zatlanul magas arányú volt. Az MRSA törzsek arányának alakulása orszá-
gonként széles határok között változott, de sok országban egyenletes emel-
kedés figyelhető meg. További aggodalomra ad okot az Escherichia coli 
okozta fertőzések kezelésében használt fluoroquinolonok hatékonyságának 
csökkenése (1). 

Az EARSS-ről 

Az EARSS az európai régió nemzetközi antibimikrobiális rezisztencia-figyelő 
rendszere, mely öt indikátor baktérium tekintetében hivatalos, ellenőrzött, 
összehasonlítható rezisztencia-adatokat szolgáltat. A surveillance hálózat az 
átláthatóság és trendek analízisének biztosításával segíti elő a közfigyelem-
nek azon problémákra való ráirányítását, melyek akár visszájára is fordíthat-
ják a modern orvostudomány néhány nagy eredményét.  
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