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China: regulace spotřeby ATB 

se očekává v kratké době

Evropa: kontinuální pokles

spotřeby antibiotik

Současný trend Anti-infektiva: progresivní změna směrem k 

“racionálnímu” použití antibiotik ve veterinární medicíně
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1. PCU = population correction unit, number of food-producing animals  Source: ESVAC, FDA, 

• Současnost: zvyšující se spotřeba ve

veterinární medicíně 100K t 2014 (+18% vs 

2013)

• Do současné doby, navyšování spotřeby z 

důvodu dosažení krátkodobých cílů

• Situace se dramaticky změní – ASF

• Tlak na AMR3 a ochranu spotřebitele

Plán 2020, očekávaný pokles spotřeby

ATB

1. Projekt na zákaz použití

medikace krmiva

2. Projekt preskribce ATB

• Redukce spotřeby je řízena

kampaněmi směrovanými na

racionální použití, změnou

spotřebitelských preferencí a 

restrikcemi regulátorů

• Producenti prasat pomalejší

progress v porovnání s drůbeží

• Nová legislativa 2016: ATB-

preskribce
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Současná situace v Evropě?

• Redukce spotřeby ATB

• Kategorizace ATB 

• Doporučení pro použití ATB



Racionální použití ATB: 
EU perspektiva

Trend CIA: nová kategorizace v Evropě

Holandsko Maran report 2018

ESVAC report 2017



Racionální použití ATB: 
EU perspektiva

France ANSES report 2018

Denmark DANMAP 2017
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Klasifikace antibiotik různými organizacemi - Kriticky

důležitá skupina CIA



Kategorizace antibiotik: EMA
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• Kategorie A (Avoid) Použití těchto skupin ATB je u potravinových

zvířat zakázáno

• Kategorie B (Restrict). Tato ATB jsou ve svém použití omezena a 

mohou být používána pouze v případech, kde je prokázáno, že jsou

jedinou účinnou volbou a alternativy kategorie C a D jsou

prokazatelně neúčinné

• Kategorie C (Caution). Alternativy pro některé indikace

• Kategorie D (Prudence). Nejnižší stanovené riziko, léčba první

volby, nejnižší míra rizika pro vývoj rezistence a její “ spolu- selekce”



EMA kategorizace antibiotik ve veterinární
medicíně

Implementace do lokální

ATB politiky



9
-RESTRICTED DO NOT COPY-

Různé přístupy již v praxi
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Dánský systém/přístup redukce spotřeby: 

Monitoring, přepočet a možné penalizace veterinárního lékaře(chovu)

„nucená správa a sytém žlutých a červených karet“

ADDs systém- viditelná redukce

? Kvalita dovážených zvířat, velká část produkce na export- realizace výkrmové fáze u 

odběratelů

Holandský přístup: 

zákaz/limitace použití medikovaného krmiva (premixů)

Zákaz použití fluorochinolonů a cefalosporinů u potravinových

zvířat v některých zemích EU
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ESVAC report (2019)



11
-RESTRICTED DO NOT COPY-

Praktické případy dopadu nové legislativy v 

praxi
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Sepse: S.suis, H.parasuis

• Omezení arzenálu dostupných ATB

• Lékem volby- peniciliny a aminopeniciliny (bez omezení

kategorizací)

• Cefalosporiny a Fluorochinolony pouze v případě

prokázané rezistence
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• Ustálený profil citlivosti/rezistence

• Amoxicillin (peniciliny) vhodnou a efektivní volbou

• Ceftiofur- ESBL typ rezistence
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Enterální infekce

• Výrazné omezení dostupných terapeutických

možností

• Zákaz použití Colistin, ZnO, fluorochinolony

• Antibiotická terapie podložená antibogramem
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• Redukce vysoce účinných ATB (colistin, fluorochinolony)

• Kategorie s nejvyšším použitím ATB (profylaktický způsob, medikace krmiva)

• Management dochovu

• Funkční alternativy – acidifikace, vakcinace

Problematika PWEC
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Problematika kolistinu



Problematika ZnO

• Enviromentální kontaminace

• Problematika MRSA 

• Risk assesement +/-

• Zákaz v prostředí redukce

dostupných ATB pro kontrolu

PWEC 
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Respirační infekce prasat
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• Druhá nejčastější indikace k ATB použití v chovech prasat

• Dostupnost vakcinace pro ekonomicky významné infekce- “prostor pro zlepšení”

• Problematika spojená predevším s pozdní fázi produkce

• Kategorie “Restrict” pro fuorochinolony (marbofloxacin)

• Medikace krmiva je casto neefektivni
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Individuální injekční léčba

Změna způsobu aplikace a 

přístupu k terapii

Skupinová medikace (premix)

• Vyšší frekvence

individuální aplikace

• Metaphylaxe u 

vybraných infekcí



Preference medikace vody
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Rychlejší nástup požadovaného efektu terapie

• Rychlejší distribuce účinné látky

• Zachovalý příjem vody v počátcích klinického průběhu infekce

• Výrazně vyšší příjem vody v porovnání s příjmem krmiva

Nutné brát na zřetel:

Rozpustnost daného léčiva (často limitovaná, omezena časem, 

charakterem vody a používaných Aditiv)

Nutno pravidelně hodnotit celkový příjem vody v dané sekci, 

upravovat na základě vlastní propočet a zohlednit další okolnosti 

(stájová teplota atd.)

Technologie

Aktuální otázka biofilmu a využití ATB
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Praktické příklady- medikace vody
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• pH nutno kontrolovat především u skupiny penicilinových antibiotik, pH nižší než 3,5 

může vést až k plné deaktivaci ATB

• Tetracyklinová ATB relativně špatně rozpustné v tvrdé vodě (stupeň okolo 30)

• Vyšší koncentrace železa ve vodě může výrazně snižovat koncentraci dostupného 

doxycyklinu při medikaci

• Shodně vyšší množství železa- růstový faktor pro mnohé mikroorganismy (například E. 

coli)

• Některá antibiotika lépe rozpustná v kyselém prostředí- pleuromutiliny

Vit. C snižuje dostupnost aminoglikosidů



Profilaxe/Metaphylaxe
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Preventivní používání ATB je zakázáno

Metaphylaxe je stále relevantní způsob pro vybrané onemocnění/patogeny a specifickou situaci na

farmě
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Antibiotická terapie- volba a 
načasování

• “ Efekt velikosti inokula”

• Efekt lokalizace infekce

• Pk/Pd principy

Efektivita terapie ??



Spotřeba ATB přepočtena na ADDs (animal daily dosage), 

Dánsko
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58% standartizované ADDs- GIT infekce (2014) 



Budoucí perspektiva
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“ Nové a staro-nové infekce”
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Laboratorní diagnostika



Produkce “antibiotic free” prasat

Aplikace technologií:

ATB Monitoring : umožnuje produkci

definované populace bez léčby

Monitoring operátora

0- 10 ml

Intramusculární/Subkutánní

aplikace, evidence a další benefity

Aplikace spojené s 

individuálním 

monitoringem 



Optimalizace načasování a volby léčby

Signifikantní redukce použití ATB

Signifikantní redukce lézí na plicním

parenchymu
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• Celá řada skupin alternativ k ATB 

• Různý charakter a mechanizmus účinku

• Různý systém hodnocení aktivity (in vitro x in vivo)

• Variabilita

• Regulérní využití v praxi- acidifikace, probiotika…..

• Biosekurita

• Vakcinace

Alternativy k ATB
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Racionální použití ATB- přístup

• Reduce
• Replace
• Refine
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Děkuji za pozornost!


