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Systém monitorování

• Databáze KVL ČR využívá již získaných údajů 
jak z komerčních tak i státních laboratoří. 
Komora VL tak pouze financuje náklady          

na jejich zpracování.

• Jedná se o vzorky z klinických případů.



Systém monitorování

• Přehled registrovaných antibiotik je 
každoročně aktualizován podle AISLP, ale 

výsledky vychází ze skutečných potřeb 
praktické veterinární medicíny - všechny 

laboratoře upravují svoje antibiotické 
spektrum podle požadavků z terénu a také 
úzce spolupracují s výrobci a distributory 

jednotlivých preparátů. 



Systém monitorování

• Vlastní účinnost antibiotik je posuzována 
podle nálezů u jednotlivých zvířat, ne podle 

bakterií. Podle odhadu autora se cca polovina 
testovaných bakterií u hospodářských zvířat 

neshoduje s těmi, proti kterým by 
antibiotikum mělo v organizmu vlastně 

působit. 



Systém monitorování

• U psů a koček je toto číslo ještě daleko větší. 
Je to zaviněno především chybnými odběry 

vzorků, takže se velice často zjišťuje účinnost 
proti sekundárním patogenům nebo dokonce 
proti apatogenním komensálním bakteriím.



Systém monitorování

• Tlak na rychlost vyřízení výsledků vede k praxi 
k preferování širokospektrálních antibiotik,      
u kterých je největší pravděpodobnost, že 

budou působit na rozsáhlé mikrobiální 
spektrum. 



Systém monitorování

• Monitorujeme tedy situaci, která bude             
s velkou pravděpodobností konstantní               
i v následujících letech. Při takto široce 

definovaných kritériích je velice důležité, aby  
spektrum bakterií a četnost jejich zastoupení 
byly co nejstálejší, jinak by došlo ke zkreslení 

výsledků.



Systém monitorování

• Dalším problémem pro hodnocení může být 
změna vyšetřovacích metod nebo kriterií pro 
vyhodnocování rezistence. Zvýšená četnost 
stanovení MIC může představovat zkreslení 

celého monitoringu.



Statistické zpracování dat

• Systém statistického zpracování výsledků 
vypracoval doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.           
z katedry Kybernetiky Západočeské univerzity.



Statistické zpracování dat

• Pro každý jednotlivý druh zvířat a každé 
jednotlivé antibiotikum byl proveden test 
homogenity relativního počtu rezidencí         

(tj. procentuální počet rezistentních případů 
v daném roce) mezi lety 2010 a 2012



Statistické zpracování dat

• Pokud jsou údaje (tj. procento počtu 
rezistencí) mezi lety 2010 a 2012 homogenní 

(tj. téměř „stejné“), nedochází ke změně 
rezistence (a počty rezistencí tedy nezávisí na 

jednotlivých letech – proto lze tento test 
chápat také jako test nezávislosti počtu 

rezistencí na jednotlivých letech).



Statistické zpracování dat

• Test homogenity (resp. nezávislosti) je založen   
na testu dobré shody (chí kvadrát testu)                 

a kontingenčních tabulkách, v nichž spočítané 
očekávané četnosti rezistencí za předpokladu, že 
počty rezistencí sledovaných let jsou homogenní, 

jsou porovnávány se skutečnými četnostmi 
rezistencí. Pokud se očekávané a skutečné 

četnosti budou dostatečně lišit, bude moci být 
hypotéza homogenity  dat zamítnuta, tj. budeme 
moci přijmout hypotézu, že četnosti rezistencí se 

v daných letech významně liší. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Test_dobr%C3%A9_shody


Statistické zpracování dat

• Při testu byly uvažovány pouze případy, kdy 
očekávané četnosti byly menší než 5.                

K rozhodnutí, zda došlo ke zvýšení či snížení 
počtu rezistencí, pak posloužilo porovnání 

četností rezistencí v těchto dvou letech. 
Hypotéza o homogenitě dat byla zamítnuta, 
pokud p-hodnota testu byla menší než 5 % 

(p < 0,05).



Porovnání s jinými systémy

• HUMÁNNÍ MEDICINA

• Údaje z humánní medicíny jsou převzaty 
z databáze EARS-net Státního zdravotního 
ústavu. EARS-Net poskytuje informace             
o aktuálním stavu antibiotické rezistence         
a jejích trendech u klinicky významných, 
invazivních bakterií na území Evropy,                 
v jednotlivých evropských zemích                      
a v lokalitách jedné země.



Porovnání s jinými systémy

• HUMÁNNÍ MEDICINA
• EARS-Net sleduje antibiotickou rezistenci bakterií, 

které nejčastěji způsobují komunitní nebo 
nemocniční invazivní infekce. V roce 1999 (v ČR    
v roce 2000) byly do sledování zařazeny 
druhy Streptococcus
pneumoniae a Staphylococcus aureus, v roce 
2001 bylo zahájeno sledování u Escherichia
coli, Enterococcus faecalis a E. faecium a od roku 
2005 u Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas
aeruginosa. 



Porovnání s jinými systémy

• HUMÁNNÍ MEDICINA

• Bakterie musí být izolovány z krve pacientů,            
u některých druhů (S. pneumoniae a gramnegativní 
tyčky) mohou pocházet z mozkomíšního moku.      
U sledovaných druhů bakterií se povinně vyšetřují 
antibiotika volby pro léčbu invazivní infekce, další 
antibiotika mohou být sledována pro strategický 
význam nebo slouží jako antibiotika indikátorová.



Porovnání s jinými systémy

• HUMÁNNÍ MEDICINA

• Jelikož nemůžeme předpokládat, že sledované 
veličiny mají normální rozdělení (roky 2000-
2012 a počty rezistencí) byl pro výpočet 
korelace použit Kendallův korelační koeficient 
(ten na rozdíl od klasického Pearsonova
korelačního koeficientu zachycuje i nelineární 
závislost (trend)). 



Porovnání s jinými systémy

• HUMÁNNÍ MEDICINA

• Korelace (ve smyslu závislosti počtu 
rezistentních případů na čase) se považuje za 
významnou, je-li odpovídající p-hodnota 
uvedená pro daný Kendallův korelační 
koeficient menší než 5 (p < 5 %).



Porovnání s jinými systémy

• MONITORING SVS ČR
• Program pro monitoring rezistence k antibiotikům byl  

v ČR zaveden Státní veterinární správou ČR v roce 2000. 
Je sledována citlivost k vybraným antibiotikům              
u následujících bakteriálních kmenů:
Salmonella spp. – testují se všechny kmeny izolované 
ze skotu, prasat a hrabavé drůbeže,
Escherichia coli – testují se kmeny izolované z klinicky 
nemocných (enteritidy) a uhynulých (sepse) kusů skotu 
a prasat, a to z orgánů (sepse) nebo z tenkého střeva 
(enteritidy),
Staphylococcus aureus – testují se kmeny izolované       
z klinických mastitid skotu.



Porovnání s jinými systémy

• MONITORING SVS ČR

• Izolace a stanovení citlivosti uvedených kmenů je 
prováděno VAS diskovou difuzní metodou, jejíž 
postup je v souladu s mezinárodními standardy 
NCCLS. Kmeny, výsledky antibiogramů a další 
požadované údaje by měly být zasílány 1x za        
3 měsíce do referenční laboratoře na SVÚ Praha, 
kde jsou kmeny přeočkovány do Tryptosa Soya
Broth s glycerinem a uchovávány při –70 °C.



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• Celkově dochází ke zvyšování rezistence.

• Ke zvyšování rezistence na antibiotika došlo    
u dospělého skotu a především u psů a koček.

• Ke snižování rezistence došlo u prasat, telat, 
drůbeže a hlodavců.

• Změna nebyla zaznamenána u koní.



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• SKOT

• Zvyšování rezistence bylo zjištěno                
u cefquinomu, cloxacilinu, gentamicinu, 
rifaximinu.

• Snižování rezistence bylo zjištěno u 
cefalexinu, erytromycinu, streptomycinu.

• S výjimkou  gentamicinu jde o antibiotika 
používaná v léčbě mastitid.



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• PRASATA

• Zvyšování rezistence bylo zjištěno                
u neomycinu.

• Snižování rezistence bylo zjištěno                
u cefalotinu, erytromycinu, tetracyklinu.

• Neomycin je dostupný v injekční aplikaci, 
jeho používání je velice omezené.



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• TELATA

• Zvyšování rezistence bylo zjištěno u : ---

• Snižování rezistence bylo zjištěno                     
u ceftiofuru.



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• KONĚ

• Zvyšování rezistence bylo zjištěno                 
u clindamycinu.

• Snižování rezistence bylo zjištěno u : ---

• Clindamycin se u koní nepoužívá.



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• DRŮBEŽ

• Zvyšování rezistence bylo zjištěno u : ---

• Snižování rezistence bylo zjištěno                
u flumequinu.



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• PES, KOČKA

• Zvyšování rezistence bylo zjištěno                
u amoxycillinu a klavulonové k., ampicilinu, 
bacitracinu, cefalotinu, cefovecinu, 
clindamycinu, enrofloxacinu, florfenicolu, 
gentamycinu, kanamycinu, marboxloxacinu, 
neomycinu, rifaximinu, spiramycinu, 
streptomycinu, tetracyklinu.

•



VÝSLEDKY STATISTICKÉHO 
HODNOCENÍ

• PES, KOČKA

• Staphylococcus intermedius / 
pseudointermedius

• U druhů Staphylococcus intermedius
a pseudointermedius dochází ve sledovaném 
období  ke zvyšování rezistence na antibiotika. 



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• U Enterococcus faecalis nebyla zjištěna 
statisticky významná korelace u žádného         

ze sledovaných antibiotik.



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• U Enterococcus faecium byla zjištěna 
tendence k nárůstu rezistencí u ampicilinu     

(p 0,0002).



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• U Escherichia coli byla zjištěna tendence 
k nárůstu rezistence u všech sledovaných 

antibiotik (ampicillin p < 0,0001; ceftazidim
p 0,0022; fluorochinolony p 0,0031; cefotaxin

p 0,0002; gentamycin p 0,002 )



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• U Klebsiella pneumoniae byla zjištěna 
tendence k nárůstu rezistence u ceftazidimu
(p 0,028) a cefotaxinu (0,0423). U ampicilinu 

se rezistence již při počátku monitoringu 
pohybovala kolem 98–99 %, v roce 2100 byl 

monitoring ukončen. K vzestupu rezistence již 
tedy dojít nemohlo.



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• U Pseudomonas aeruginosa došlo u všech 
sledovaných antibiotik k poklesu rezistence, 

tento pokles dosahuje u ceftazidimu
(p 0,0423) a ciprofloxacinu (p 0,0055) 

statistické významnosti.



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• U Staphylococcus aureus bylo zjištěno 
statisticky významné snížení rezistence             

u rifampinu (p 0,04).



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• U Streptococcus pneumoniae bylo zjištěno 
statisticky významné snížení rezistence             

u cefotaximu (p 0,029) a statisticky významné 
zvýšení rezistence u erytromycinu (p 0,0121).



POROVNÁNÍ S EARS-NET

• Riziko v humánní medicíně tedy představuje 
v posledních letech Klebsiella pneumoniae

a především Escherichia coli.



diskuze

• U hospodářských zvířat je situace relativně 
stabilizovaná. 



diskuze

• Jediný nárůst rezistencí byl prokázán u dojnic  
a to u antibiotik, která se používají 

k intramamární léčbě (terapie mastitid).      
Zde mají vliv pravděpodobně dva faktory :



diskuze

• - změna mikrobiálních původců mastitid. Již řadu let 
uplatňuje většina chovatelů důslednou léčbu 
v zaprahlosti. Ta je zaměřena na likvidaci infekčních 
mastitid, tedy na bakterie Staphylococcus aureus a 
Streptococcus agalactiae. Četnost mastitid vyvolaných 
těmito antibiotiky se v posledních letech výrazně 
snížila, ale narostl počet mastitid vyvolaných 
environmentálními streptokoky, koaguláza negativními 
stafylokoky a enterokoky. Proti těmto bakteriím není 
léčba v zaprahlosti primárně určena, přirozená 
rezistence je tedy vyšší než u Staphylococcus aureus     
a Streptococcus agalactiae.



diskuze

• - volnější nakládání s antibiotiky při léčbě 
mastitid. U terapie akutních mastitid je 
důležitá rychlost první aplikace a proto mají 
obvykle chovatelé injektory pro léčbu akutních 
mastitid při sobě. Problémem v praxi je ale 
ukončení léčby. Často je terapie mastitidy 
ukončena před úplným uzdravením. To může 
být příčinou nárůstu rezistencí proti běžně 
používaným antibiotikům.



diskuze

• Zcela jiná je situace u psů a koček. U těchto 
zvířat bylo prokázáno zvyšující se % rezistence 
u řady antibiotik. Důvodem je pravděpodobně 
zvýšená péče ze strany majitelů a zvyšující se 
množství antibiotik aplikovaných těmto 
zvířatům v posledních letech. 



diskuze

• Zde je nutná osvěta především u veterinárních 
lékařů. Antibiotika se ve veterinární medicíně 
malých zvířat nejčastěji používají v dermatologii  
a v gastroenterologii. Zatímco u 
gastroenterologických případů většinou 
rozhoduje rychlost a aplikace antibiotik tu tak má 
opodstatnění i bez mikrobiologického vyšetření, 
v dermatologii jde často o chronické procesy         
a použití antibiotik tak lze úspěšně nahradit 
chlorhexidinem a antipruritickou terapií.



diskuze

• Antibiotika se u psů a koček používají často 
opakovaně, například u otitid nebo u 
hypersensitivních reakcí. Tím, že se neléčí 
primární onemocnění, ale pouze se opakovaně 
potlačuje normální kožní mikroflora, se v 
laboratořích stále častěji setkáváme s 
bakteriálními kmeny, které už prodělaly 
několik antibiotických léčeb.



diskuze

• Ekonomická situace u hospodářských zvířat i 
zvyšující se nároky a znalosti chovatelů malých 
zvířat vedou k tomu, že velká část 
veterinárních lékařů se věnuje malým 
zvířatům. Stoupá množství antibiotik 
spotřebovaných v populaci psů a koček            
a stoupá také procento rezistentních 
bakteriálních kmenů u těchto zvířet.



diskuze

• Většina lidí se dnes s hospodářskými zvířaty 
přímo nesetkává, ale přímý kontakt se psem 
nebo s kočkou je velice častý. Proto je riziko 
přenosu rezistentních bakterií na člověka 
poměrně vysoké a zvyšuje se se možnost, že 
dojde k výměně schopnosti rezistence na 
humánní mikroflóru.



diskuze

• Kromě klasického pohledu – zda je nutné 
zvířeti aplikovat antibiotika pro jeho zdraví se 
přidává i další hledisko – zda se zde nezvyšuje 
riziko přenosu rezistence z léčeného zvířete  

na člověka.



Děkuji za pozornost


