
*

*Zásady racionální 
antimikrobiální terapie             
v chovech prasat



*

*Implementation of medication programs 
alone was not able to provide sufficient 
control of swine dysentery
• The emergence of rezistant and 

multirezistant strains B. hyodysenteriae 
become an concern
• Majority of affected herds have had to finish 

production due to inability to pay increased 
usage of antibiotics 



*
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*Koncentrace prasat na jednotlivých farmách se 
zvýšila
*Nejnovější linie prasat mají vysoký genetický 

potenciál pro reprodukci a růst
*Současně jsou vnímavější k infekcím
*Více než 34 selat odstavených na prasnici a rok
*Vysoká mléčnost prasnic umožňuje dosáhnout 

hmotnosti selat v průměru 10,0 kg (tj. 6,6 
násobku porodní hmotnosti) do 28 dnů 



*

*Zájem spotřebitelské veřejnosti, především 
však politických reprezentací



*

*Nesmí vést
* ke škodlivému zdravotnímu riziku

k nežádoucímu strádání zvířat

a ke snížení úrovně welfare



*

*Je možná v rámci komplexu opatření  v daném 
stádě nebo určité kooperaci

*Podmínkou je  však vysoká úroveň
*managementu stáda

* welfare

*zdraví stáda

*biologické bezpečnosti

*veterinární péče



*

Jistota, že použití přinese prospěch, který  převýší rizika

Rizika (toxicita pro prase, nerovnováha mikroflóry, rezistence):
*AML s toxickým účinkem pro prase (např. streptomycin)

*Negativní interakce (například tiamulinu s ionofory)

*AML  proti kterým je vysoká prevalence rezistence (např. 
streptomycin, tetracyklíny první generace)



*

*Léčba klinicky probíhajících infekcí – je 
nejdůležitější

*Akutně probíhající infekce se řeší obvykle 
použitím baktericidních AML z důvodů potřeby 
záchrany života

* Nezbytná je izolace a identifikace původce, 
potom stanovení citlivosti a rezistence k AML



*

*Individuální
*Měla by být preferovaná s ohledem na absenci hromadně              

se vyskytujících chorob

*Skupinová (velikost skupin co nejmenší)
*Měla by být jasně zdůvodněna její potřeba 



*

*Musí vycházet z historie :
*Výskytu jednotlivých onemocnění
*Úspěšného léčebného použití určitých 

antimikrobik

*Musí vycházet z aktuálních poznatků a důkazů 
týkajících se:
*Výskytu onemocnění
*Rezistence a citlivosti aktuálních původců (všech)



*

*Dostává přednost pokud: 
*Rozhoduje snadnost způsobu podání léčiva 

*Vyhledávání nemocných zvířat je obtížné

*Fixace zvířat není fyzicky možná a vede ke stresu  
celé skupiny zvířat

*Cílem léčby je infekce zažívacího traktu 



*

*Podání AML 

*V krmivu je logisticky náročnější a proto              
i pomalejší z hlediska očekávaného klinického 
účinku 

*Ve vodě lze zajistit rychleji, prakticky okamžitě. 
Předpokládá se, že nemocná prasata budou 
přijímat vodu v očekávaném objemu.



*

*Vyžaduje dobrou  promíchanost AML v dávkách  
určených pro léčbu

*Nevýhodou je nižší biologická dostupnost  
některých AML  při vstřebávání z tenkého 
střeva 

* Snížený příjem krmiva nemocnými prasaty je 
příčinou selhávání léčby, z důvodů 
nedostatečných hladin AML v místě infekce



*

* Je vhodnější pro nemocná prasata
*Ne všechny AML jsou rozpustné ve vodě
*U některých AML dochází k ucpávání napáječek
*Dávkování (ředění) musí být propočítáno s ohledem 

na skutečnou spotřebu vody prasetem o určité 
hmotnosti
* Je zapotřebí zohlednit pitné chování prasat a spotřebu 

vody v rozmezí asi 8-10 % vzhledem k hmotnosti prasat
*Různé procento medikované vody (až 35 %) je prasaty 

nevyužito, podle typu napáječek 
*Existuje problém biologické dosažitelnosti některých 

AML z vody



*

*Podle parametrů

*farmakokinetiky (absorbce, distribuce, 
metabolismus, exkrece) - koncentrace v místě 
působení pro dosažení účinné koncentrace

*farmakodynamiky (MIC)- charakter interakce 
mezi původcem a antimikrobikem



*

*Po stanovení předběžné diagnózy

*Po stanovení přesné diagnózy

*Musíme zapomenout na zkoušení na slepo



*

*Musí být stanoveny zásady použití AML schváleným 
terapeutickým protokolem a léčebným plánem

*Zastoupení jednotlivých látek a objemy AM léčiv by měly být 
trvale monitorovány a analyzovány

*Současně s tím musí být sledovány finanční  náklady na AML  
na prasnici, nebo prase ve výkrmu 



*



*

*Odpovědnost chovatele a veterinárního lékaře

*Naši chovatelé nejsou hloupější než dánští

*Jako veterinární lékaři s nimi musíme být       
na jedné lodi

*Pokud to nepochopíme najdou si jiné, nikoliv   
z Bruselu



*

*Máme sofistikované programy pro sledování 
spotřeby AML na farmách jako  např. v Dánsku?

*Budeme je někdy mít?

*Mohou za takových podmínek být naši kolegové 
a chovatelé klidní a konkurence schopni?



*

*According the „positive list “, which was approved by vets 
and farmers

*According treatments plan approved for each farm

*Responsible use of critical important antimicrobials

*Independent monitoring of AML used on farms

*Monitoring of ESBL E. coli 



*

* Sows /Prasnice
* Amoxicillin inj.
* OTC inj.

* Selata /Weaners/ 
* Amoxicillin pul.sol., inj.  
* Colivet pul.
* Tiamulin pul.; inj.
* Doxycycline pulv sol.
* Florfenicol sol .; inj.
* Lincomycine +-spectinomycine pulv sol.
* Trimethoprim+ sulfadiazin inj.
* Tildiprosin inj.
* Tulatromycine inj.



*

*Amoxicillin pul.; Amoxicillin inj

*Doxycycline pul.

*Tiamulin pul.

*Florfenicol inj.

*OTC pul.; inj.

*Amoxicillin+ clavulanic acid inj.*

*Enrofloxacin inj. ***



*

*Monitoring of ESBL E. coli in all sow herds once per year
showed low prevalence in contrast to the farms were
ceftiofur was used as first choice fro piglets

*Only 1 farm was positive for MRSA (2014)



*

*We are defending new information coming from research 
studies concerning bacterial pathogens in vitro 

*There is lack of new information concerning effectiveness of 
antimicrobial drugs in vivo (in the body of sic pigs)



*

*Amoxicillin: drug of the first choice 

*Amoxicillin+clavulanic acid: limited usage as second choice

*No choice for  another combinations of amoxicillin with 
antimicrobials (for example streptomycine) 

*No prescription for 3rd generation of cephalosporins since 
2010

*Responsible use of critical important antimicrobials



*

*In herds with high level of health we have proved that:
*Amoxicillin is necessary to  be used as the drug of first choice

*At the same time cephalosporins could be removed from
treatment protocols



*

*Fluorované chinolony

*Cefalosporiny 3. a 4. generace

*Polypeptidy: kolistin



*

*1. Rezistence původců onemocnění

*2. Rezistence indikátorových nepatogenních 
bakterií



*

*Vysoká úroveň zdraví snižuje významně 
závislost na léčebných zásazích použitím 
antibiotik

*Není však sama o sobě zárukou absence léčby

*Cílem je minimalizovat spotřebu antibiotik      
v produkci prasat



*

ZÁVĚR

*Je nezbytné reagovat na situaci

*Musíme postupovat pozitivně v souladu s mezinárodními 
zkušenostmi

*Přitom musíme usilovat primárně o spolupráci s chovateli 



*


