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Limitující faktory  pro  výběr antimikrobika   

(AMT)

1. Citlivost x rezistence bakterií k AMT

2. Ochranná lhůta AMT (krátká délka života)

3. Premixové formy AMT - medikace krmiva

4. Přítomnost ionoforů v KS (salinomycin, monenzin, narazin) příp.

jiných látek: antikoagulanty, měď…

5. Problémy s aplikací (př. technologie - napájecí systém, kvalita vody

ovlivní rozpustnost přípravku)

6. Souběžně probíhající jiné choroby - viróza, aspergilóza, kokcidióza

7. Léčba off-label

8. Cenová dostupnost



Antimikrobní  účinné  látky ve  VPL  s platnou  

registrací pro ČR k 1.1.2014  (1.část)

Tetracykliny:

Oxytetracyklin  - drůbež (nosnice)

Chlortetracyklin  - brojleři (nosnice)

Doxycyklin  - drůbež

Amfenikoly

Florfenikol - brojleři

Betalaktamy

Amoxicilin – brojleři, krůty

Amoxicilin s kolistinem

Penicilin  - brojleři

Sulfonamidy

Sulfaclozin - drůbež

Sulfadimidin - drůbež

Sulfadimethoxin+trimethoprim - drůbež



Antimikrobní  účinné  látky ve  VPL  s platnou  registrací 

pro ČR k 1.1.2014 (2. část)

Makrolidy,linkosamidy a streptograminy:

Erytromycin – nosnice, brojleři, krůty

Tylosin – kur domácí (nosnice), krůty

Tylvalosin – kur domácí (nosnice), krůty

Tilmikosin – brojleři , krůty

Spiramycin – kur domácí

Linkomycin – brojleři

Linkomycin v kombinaci se spektinomycinem – drůbež

Chinolony

Fluorochinolony

Enrofloxacin - brojleři, krůty

Difloxacin - brojleři, krůty

jiné chinolony:

Flumequin - drůbež

* přípravek  s indikačním  omezením



Antimikrobní  účinné  látky ve  VPL  s platnou  registrací 

pro ČR k 1.1.2014 (3.část)

Kombinace antibakteriálních  léčiv:

Colistin se  spiramycinem – kur domácí

Oxytetracyklin v kombinaci se sulfadimidinem - brojleři

Sulfadimethoxin + trimethoprim - drůbež 

Jiná  antibakteriální  léčiva:

Pleuromutiliny:

Tiamulin – brojleři, krůty, nosnice

Antidiarhoika

Polymyxiny

Kolistin – kur domácí (nosnice), krůty

Kolistin v kombinaci  s trimetoprimem – drůbež  hrabavá



Ochranné  lhůty (1.část)

Tetracykliny:                            OL *

chlortetracyklin                        3 dny   (Meditek CTC 200 plv. Uni CTC 80 plv.    

oxytetracyklin                         10 dní   (Anprociclina 20 premix, Meditek OTC 200 plv. sol.)

doxycyklin                               4-7 dní ( Doxygal  7 dní, Doxycycline  Calier - 6 dní, Doxyvit 100 plv. - 7 dní,

Doxyvit  40% plv. – 4 dny, Hipradoxi – S oral. sol. - 5 dní, Pulmodox

7 dní ) 

Amfenikoly:

florfenikol                                2 dny      (Floron)

Betalaktamy,peniciliny:  

amoxycilin                              1-3 dny   (Amoxyn 3 dny,  Amoxygal  1 den, Vetrimoxin 50 plv. 3 dny ,               

Clamoxyl   1 den, Suramox 2 dny, Vetramox  2 dny, Amoxid 1 den  

penicilin                                     2 dny     (Phenoxypen 293 mg/g )

(fenoxymethylpenicilin)

Sulfonamidy:

sulfadimidin                              15 dní  *  (Sulfadimidin  Bioveta, Sulfadimidin PG )

sulfadimidin + trimethoprim      15 dní (Sulfacox T)

sulfadimidin +  oxytetracyklin   15 dní    (Oxytrim plv. sol.)

sulfadimethoxin +trimetoprim   6-12 dní (Methoxasol  - 6 dní, Trisulmix plv. sol., - 12 dní )                                                               

sulfaclozin                                 15dni (Klozanit, ESB3 Bio 300 mg) )   



Ochranné lhůty (2.část)

Makrolidy,linkosamidy a streptograminy:

Erytromycin                           7dní       (Erythromycina   200 mg)          

Tylosin                                   2 dny     (Tilosina 20% sol.)

Tylvalosin                               2 dny      (Aivlosin 625)

Tilmicosin                              12 dní     (Tilmovet, Pulmotil AC, Tilmicosol 250 mg)

Spiramycin                            18 dní (Suanovil 50 plv.sol)               

Linkomycin + spektinomycin   5-7dní   (Linco-spektin 100 plv. sol. 5 dní, Micospectone plv. sol. 7 dní)

Chinolony

Fluorochinolony:

Enrofloxacin 3-12 dní (Enrogal - 9 dní, Enrobioflox -12 dní, Enroxil - 9 dní, Floxacin - 7dní,

Quinoex 10 sol. -9 dní,Spectron - 3 dny, Belcospira oral - 10 dní            

Difloxacin 1 den     (Dicural 100 mg, Diflocin 10% o.s.)

jiné chinolony:

Flumequin                               2-5 dní (Flumiquil 50% 5 dní, Flubactin sol. - 2 dny)



Ochranné lhůty (3.část)

Jiná antibakteriální léčiva 

Polymixiny:

kolistin                                     2 dny    (Meditek  Colis plv.sol.,Colivet sol., Colicin, Colistina Solfato)

kolistin + amoxycilin                3 dny     (Amoxycol   plv.sol.),      

kolistin + spiramycin               10 dní (Belcospira oral)  

Kolistin + trimetoprim                8 dní   (Colisultrix plv.sol.)

Pleuromutiliny:  

Tiamulin                                  36 hod - 6 dní (Uni-tiamulin 10% plv., Uni-tiamulin 45% plv. Tiagal, Tiamvet 

45% gran. 36 hod, Tiamvet 125 mg  6 dní,  

* Ochranná lhůta  je někdy  překážkou  pro  volbu  dané  AMT (doba  výkrmu 31-35 dní)



Možnost medikace  krmiva 

antimikrobiální  látky - forma premix

Meditek CTC 150,      7,5 kg/ t  krmné  směsi (brojleři)  5-7 dní

Meditek  Dox prm.,     1-3 kg/t  krmné  směsi (brojleři) 3-5 dní 

Pulmodox 50 mg/prm    5 kg/t  8 dní

Lincomix 110 prm.      (dříve profylaxe  nekrotické enteritidy 40 g/t) 

1-2 kg/t, 30 dní

Uni–tiamulin 2% prm. 12,5-25 kg/t (brojleři) 3-5 dní

nekompatibilní s  narazinem, salinomycinem, monenzinem                                

nevýhody :

zpravidla nelze reagovat  rychle  na  vzniklé onemocnění 

doba  podávání  závislá  na  návozech  KS

u specializovaných  výroben KS   organizační problém  s medikací 

léčba  je drahá, výrazně  zvyšují  cenu  krmné  směsi  



Zdravotní  problémy  výkrmových kuřat

• koli infekce (kolibacilóza, kolisepse, enteritidy)

• stafylokové a enterokové infekce (celulitida, nekrotická dermatitda..)

• poruchy  pohybového  aparátu (nejen metabolické, Enterococcus  

caecorum, Staphylococcus  aureus)

• oběhová  selhání, hydroperikard   (Enterococcus hiarae,  Staphylococcus  

aureus)

• virová  onemocnění (adenovirové  infekce-inkluzní  hepatitis,  AGE, 

reoviry,… imunosuprese,  sekundární  bakt. infekce) 

• aspergilóza – imunosuprese, sekundární  bakt. infekce (fluorochinolony  

účinkují  na bakteriální  DNA  girázu - ovlivňují   syntézu NK  i u  aspergilů ! 

amoxycilin účinkuje na  bakteriální  stěnu  zcela  odlišnou  o od  plísní, může  

nahrávat  rozvoji oportunní  mykotické  infekce) 

• nekrotická enteritida



Nejčastější diagnostikované patogeny                   

u výkrmových kuřat :

E. coli (E. coli haemolytica – ojediněle) – 95 %

Enterococcus sp: 90 % (E. faecalis, E. faecium, E. hiarae, E. ceacorum… 

záchyty  v orgánech: srdce, klouby, ledviny)

Staphylococcus  (S. sp, S. aureus, S. hyicus, S. xylosus) 30 % záchyty           

v orgánech:  klouby, srdce, podkoží, svaly)

Clostridium perfringens - nekrotická  enteritis dle P-A  

Aspergillus  fumigatus v poslední době zvýšený  výskyt  

Corynebakterium - ojediněle

Proteus sp.

Mykopazma (M. gallinarum, M. synoviae) – v poslední  době   minimální  

záchyty (nízké stáří kuřat)



Citlivost sledovaných  patogenů  k AMT
(1. čtvrtletí 2014)

45 antibiogramů, výkrmová  kuřata různého stáří

nízká  citlivost (1  z sledovaných  patogenů  nižší  jak 30%),  vysoká citlivost (nad 90%)

Escheria coli Enterococcus sp.

Staphylococcus

sp

citlivost % % %

amoxycilin 55 93,5 66

doxyciklin 80 76 77

enrofoxacin 67 50 53

flumequin 64 2 35

erytromycin 9 33 40

lincomycin 67 58 92

neomycin 7 13 50

norfloxacin 78 37 80

sulfadimetoxin + 

trimetoprim
100 97 100

tetracyklin 57 25 68

florfenikol 100 100 100

colistin 100



Rezistence sledovaných patogenů k AMT
(1.čtvrtletí 2014)

Escheria coli Enterococcus sp. Staphylococcus sp

citlivost % % %

amoxycilin 45 6,5 34

doxyciklin 20 24 23

enrofoxacin 33 50 47

flumequin 36 98 65

erytromycin 91 67 60

lincomyin 33 58 8

neomycin 93 87 50

norfloxacin 22 63 20

sulfadimetoxin + 
trimetoprim

0 3 0

teracyklin 43 75 32

florfenikol 0 0 0

colistin 0



Výsledky testů citlivosti:
Enterococcus sp.

Amoxycilin   (93 %)

Sulfadimethoxidin +trimetoprim (97 %)

Doxycyklin   (67 %)

Florfenikol    (100 %)

Enrofloxacin (50 %)

Lincomycin   ( 58 %)

E. coli 

Kolistin        (100 %)

Sulfadimethoxidin + trimetoprim (100 %)

Florfenikol    (100 %)

Doxycyklin    (80 %)

Enrofoxacin  (67 %)                                    

Lincomycin   (67 %)

Amoxycilin    (55 %)

Staphylococcus sp.

Sulfa + trim (100 %), florfenikol (100 %), lincomycin (92 %), doxycyklin (77 %),    

amoxycylin (66 %), enrofloxacin (53 %),



Výsledky testů citlivosti    sledovaných  patogenů 

(E.coli,enterokoky ,stafylokoky) :

Sulfadimetoxin + trimetoprim - (100 %)

Doxycyklin    - (78 %)  

Lincomycin   - (Enterococcus sp.   jen 58 %)

Amoxycylin   - (E. coli  jen 55 %) 

Enrofloxacin  - (Enterococcus a Staphylococcus  jen 50 %)

Florfenikol    - (100 %)



Postup při  volbě AMT

1. U jednodenních  kuřat  (JDK) stěry  z přepravek, antibiogram

2. Laboratorní vyšetření JDK - bakteriologické  vyšetření  orgánů  

(GIT, srdce,  játra, žloutkový vak, klouby), antibiogram

3. Při  pozitivním  nálezu  u JDK - léčba v prvním  týdnu

4. změna zdrav. stavu:   pitva, laboratorní vyšetření, antibiogram

5. Zpravidla  však rychlý  nástup  onemocnění  - léčba  na základě 

zkušeností , jde  o čas (bez  antibiogramů)   

Léčba zpravidla   nejpozději  kolem 3. týdne stáří (ochranné  lhůty) 

6.   Sérologické  vyšetření  (jedná–li  se o sekundární  bakteriální  

infekci)



Přípravky  málo  vhodné  pro  použití 

( označeny  modře : nízká  citlivost, dlouhá  ochranná lhůta ,  primárně  na  jiné  patogeny)

Tetracykliny:                             OL                               přípravek                        účinek

chlortetracyklin                        3 dny   (Meditek CTC 200 plv. Uni CTC 80 plv.      

oxytetracyklin                         10 dní   (Anprociclina 20 premix, Meditek OTC 200plv.sol.)

doxycyklin                               4-7 dní (Doxygal, Doxycycline Calier ,Doxyvit 100 plv.., pasteurella mul. 

Ornitobacter

Doxyvit 40% plv., Hipradoxi –S oral. sol., Pulmodox resp. infekce

florfenikol 2 dny      (Floron) coli infekce, stafylokokové infekce, Pasteurella, Ornitobacter

Betalaktamy,peniciliny:  .

amoxycilin 1-3 dny   (Amoxyn ,  Amoxygal ,  Vetrimoxin 50  plv.,               

Clamoxyl 1 den, Suramox 2 dny, Vetramox 2 dny, Amoxid 1 den  

- nekrotická enteritida, stafylokokové a streptokokové infekce, coli…                                                   

penicilin                                     2 dny     (Phenoxypen 293 mg/g)   - nekrotická  enteritida

(fenoxymethylpenicilin)

Sulfonamidy:

sulfadimidin 15 dní    (Sulfadimidin Bioveta, Sulfadimidin PG ) - kocidióza

sulfadimidin + trimethoprim 15 dní    (Sulfacox T)    - enteritidy, coli infekce, kokcidióza

sulfadimidin +  oxytetracyklin   15 dní   (Oxytrim plv. sol) – infekce GIT, respirační  trakt,

sulfadimethoxin + trimetoprim 6-12 dní (Methoxasol, Trisulmix plv. sol.) - E. coli

sulfaclozin 15 dní (Klozanit, ESB3 Bio 300 mg), kokcidióza, pasteurelóza, salmonelóza



Makrolidy,linkosamidy a streptograminy:

Erytromycin                           7 dní       (Erythromycina 200 mg),  rezistence        

Tylosin 2 dny     (Tilosina 20% sol., Tylan plv. sol.) chron. resp. onemocnění

Tylvalosin 2 dny      (Aivlosin 625) – Mycoplazma gallisepticum

Tilmicosin 12 dní     (Tilmovet, Pulmotil AC, Tilmicosol 250 mg) - Mycoplazma gal.

Mycoplazma synoviae

Spiramycin 18 dní (Suanovil 50 plv.sol.) - mykoplazmata

Lincomycin 5 dní      (Linco-Sol)   nekrotická enteritida

Lincomycin +spektinomycin 5- 7 dní (Linco-spektin 100 plv. sol. , Micospectone plv. sol.)

Fluorochinolony:

Enrofloxacin 3-12 dní (Enrogal, Enrobioflox,  Enroxil, Floxacin,

Quinoex 10 sol. Spectron, Belcospira oral)          

Difloxacin 1 den     (Dicural 100 mg., Diflocin 10% o.s.) neměl  by  být  používán  

u poruch  pohyb. aparátu

jiné chinolony:

Flumequin 2-5 dní   (Flumiquil 50% 5 dní, Flubactin sol. - 2 dny) resp., trávicí, 

urogenitání trakt - enterokoky  jsou  vysoce  rezistentní                          



Jiná antibakteriální léčiva 

Polymixiny:                                          

kolistin                                     2 dny    (Meditek Colis plv. sol., Colivet sol., Colicin, Colistina Solfato) 

farmakokinetika – působí  jen  v GIT, E. coli !

kolistin + amoxycilin 3 dny     (Amoxycol plv. sol.),  koliformní  enteritida, nekrotická enteritida

kolistin + spiramycin 10 dní (Belcospira oral)   koliformní enteritida 

Kolistin + trimetoprim 8 dní   (Colisultrix plv. sol.) koliformní enteritida, stafylokokové infekce

Pleuromutiliny:  

Tiamulin 36 hod-6 dní (Uni-tiamulin 10% plv., Uni-tiamulin 45% plv. Tiagal,

Tiamvet 45% gran. 36 hod, Tiamvet 125 mg 6 dní)   

respirační choroby

KI -ionoforová  antikokcidika monenzin, salinomycin, narazin



Užší spektrum ATM  k aplikaci u výkrmových kuřat 
(vzhledem  k výše  uvedené citlivosti původců  onemocnění a OL):

doxycyklin ?                                            - Pasteurella, oritobackter, G+, G-. Sek. infekce  při  virózách  

florfenikol  ?                                            - coli infekce, stafylokokové infekce, Pasteurella, Ornitobacter

amoxycilin                                              - nekrotická enteritida, stafylokokové a streptokokové infekce, coli…                                                   

penicilin                                                -nekrotická  enteritida

sulfadimethoxin + trimetoprim                   - E. coli 

Lincomycin                                              - nekrotická enteritida

Lincomycin + spektinomycin)                   - stafylokokové infekce, resp. nákazy (mykoplazma)    

Enrofloxacin                                             - koliinfekce, stafylokóza, mykoplazmóza, směsné infekce                             

kolistin                                         

kolistin + amoxycilin                                 koliformní enteritida, nekrotická enteritida

kolistin + spiramycin                                 koliformní enteritida 

Kolistin + trimetoprim                                koliformní enteritida, stafylokokové infekce

! farmakokinetika  (působí  jen  v GIT, E. coli )



Závěr

Volba léčby enrofloxacinem je dána limitujícími 

faktory v chovech výkrmových kuřat.

Sledování citlivosti a účinku používaných jiných ATM 

z jiných skupin nás mnohdy vrácí k použití 

enrofloxacinu

Není to stav ignorance legislativy, ale nutnost 

vyhovujících rychlých řešení v daném chovu

V blízké budoucnosti nejde enrofloxacin vyloučit        

z léčby, ale snahou zůstává zastavit nárůst jeho 

spotřeby



Děkuji za pozornost


