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One health – zdraví člověka – zdraví zvířat

Z problému mikrobiálních rezistencí se bohužel 
stalo:

• politikum

• mediální klišé

• „věc veřejná“



Veterinární profese je daleko 
zranitelnější

• plně v soukromém sektoru
• veterinární lékaři nejen předepisují, ale i 

vydávají
• industriální zemědělská prvovýroba je závislá 

na intenzívních postupech
• chovatelé zvířat nereflektují dostatečně 

odborná hlediska a doporučení
• ... nejspíš podobně jako pacienti lékařů



Monitoring používání antibiotik a 
monitoring rezistencí

• Ve většině evropských zemí jsou systémy 
monitoringu na samém začátku

• … „to manage it, you need to measure it“

• nenahrazujme chybějící data emocemi



Prodej antimikrobiálních látek v r. 2010



A podle zemí



a v roce 2012 už ...



… údaje daleko detailnější, daleko 
komplikovanější



… a daleko nesnadnější k interpretaci



Možnost přenosu rezistence ze zvířat 
na člověka

• Otázkou je, u jaké části klinických 
problémů s rezistentními bakteriemi u lidí je 

přímé spojení s předchozím používáním 
antibiotik u zvířat. Na vysvětlenou příklad: 50-
100 % poražených brojlerů je kontaminováno 

bakterií Campylobacterem, který je běžně 
(40 %) rezistentní vůči fluorochinolonům. 



Možnost přenosu rezistence ze zvířat 
na člověka

•
• Prevalence onemocnění kampylobakteriózou

je však relativně nízká – pod 0,1 % populace 
ročně. Tepelná úprava naštěstí zabije 99,9 % 
všech bakterií, tedy význam přenosu tepelně 

upraveným masem je velmi malý. 



Možnost přenosu rezistence ze zvířat 
na člověka

• Většina lidí v Evropě nemá přímý kontakt 
s hospodářskými zvířaty. Většinou přijdeme do 
kontaktu až s jejich produkty, které jsou často 

opracované tak, aby bylo riziko přenosu 
jakýchkoliv bakterií minimalizováno. Při 
průmyslovém zpracování navíc dochází 

k částečné změně mikroflory – zjednodušeně 
lze říci, že mikrofloru „chléva“ nahrazuje 

mikroflora „jatek“.



Možnost přenosu rezistence ze zvířat 
na člověka

•
• V tomto kontextu je často přehlížena role 
malých domácích zvířat, i když se lidé s nimi 

často těší daleko těsnějšímu soužití. Používání 
antibiotik u těchto zvířat může potenciálně 

hrát větší roli než jejich používání u faremních 
zvířat.



European Union Action plan for AMR 

1. Podpora odpovědného používání ATB
2. Upřesnění regulatorního rámce pro veterinární léčiva         

a medikovaná krmiva. 
3. Zdůraznění prevence kvality a životních podmínek zvířat. 
4. Analýza a podpora výzkumu nových účinných látek.
5. Participace všech článků při prevenci AMR
6. Zavedení systémů monitoringu spotřeby ATB i změn AMR 

v humánní i veterinární medicíně.
7. Nutnost mezinárodní koordinace. 
8. Screening prosaditelnosti/účinnosti zaváděných opatření.



Monitoring rezistence na antibiotika

• 2009 – 2012
• Komora veterinárních lékařů ČR

• MVDr. Oto Huml
• doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.; Evropské centrum 

excelence NTIS – Nové technologie pro 
informační společnost, Fakulta aplikovaných věd, 

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň



Výsledky SKOT - skot

• Zvyšování četností rezistentních nálezů bylo
zjištěno u cefquinomu, cloxacilinu, gentamicinu,
rifaximinu,

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

• Snižování četností rezistentních nálezů bylo
zjištěno u cefalexinu, erytromycinu,
streptomycinu.



Výsledky SKOTskot

• 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. 



Výsledky SKOT

• 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.



VýsledkyVýsledky PRASATA - prasata

• Zvyšování četností rezistentních nálezů bylo
zjištěno u neomycinu.

• Snižování četností rezistentních nálezů bylo 
zjištěno u cefalotinu, erytromycinu, 
tetracyklinu.



VýslVýsledky TELATAtelata

• Zvyšování četností rezistentních nálezů nebylo
zjištěno u žádného sledovaného antibiotika.

• Snižování četností rezistentních nálezů bylo
zjištěno u ceftiofuru.



VýsledVýsledky SLEPICE drůbež

• Zvyšování četností rezistentních nálezů nebylo
zjištěno u žádného sledovaného antibiotika.

• Snižování četností rezistentních nálezů bylo
zjištěno u flumequinu.



Výsl Výsledky PES, KOČKApes, kočka

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



Výsy Výsledky monitoringuonitoringu

• Za nejvýznamnější lze považovat změny             
u zájmových zvířat. U těchto zvířat byla 
prokázána zvyšující se četnost rezistentních 
nálezů u řady antibiotik. 



Výsledky monitoringu

• Velká část antibiotik, u kterých jsme zjistili        
u psů a u koček zvyšující se četností 
rezistentních nálezů, se používá k lokální 
terapii při otitis externa. Podíl „ušní“ 
mikroflóry se pohyboval mezi 15–20 % 
z analyzovaných vzorků.



Výsledky monitoringu

• Nedostatečnou nebo neadresnou 
antibiotickou terapii otitis externa tak 
považujeme za jedno z hlavních rizik 
antibiotické politiky ve veterinární medicíně 
malých zvířat.



Ovšem! nezapomeňme na celou 
pavučinu …



Tedy nejen kontaminace dotykem …

• Rezistentní bakterie mohou být přeneseny na člověka i potravinami
(Mayrhofer et al 2006. Antimicrobial resistance in commensal Escherichia coli isolated 
from muscle foods as related to the veterinary use of antimicrobial agents in food-
producing animals in Austria).

• Volně žijící zvěř může být rezistentními kmeny kontaminována po 
hnojení zemědělských pozemků (Stedt et al. 2015. Carriage of CTX-M type 
extended spectrum β-lactamases (ESBLs) in gulls across Europe)

• Mršiny jako potrava pro volně žijící zvířata jsou zkratkou mezi 
industriálními chovy a zvěří (Blanco et al. 2016. Wildlife contamination with 
fluoroquinolones from livestock: Widespread occurrence of enrofloxacin and 
marbofloxacin in vultures)

• I normální mikroflóra je efektivním přenašečem genů 
rezistence na patogeny

• Ale: nálezy rezistentních bakterií jsou i ve střevní mikroflóře 
zdravých dětí, které nebyly léčeny antibiotiky



Bakterie nad námi nejspíš vyhrají, 
je jen otázka kdy …

Don´t forget the global web of 
bacterial genetics !



Ekonomické faktory hrají důležitou 
roli pro spotřebitele, chovatele, 
veterinární lékaře, výrobce léčiv      

i distributory.

• Nebezpečí spojené s nárůstem rezistencí však 
spočívá především v poddávkování – ať již 
nedodržením předepsané dávky nebo 
nedodržením doby podávání!



Zásadní střet dvou trendů …

• Tendence zvýšení ochrany spotřebitelů, 
welfare zvířat, životního prostředí

• X

• Tendence k racionalizaci zemědělské 
prvovýroby



… nicméně uživit světovou populaci



A globalizace?
Veterinární léčiva jsou globálně 

dostupná



Ale neplatí globální pravidla pro jejich 
klasifikaci, preskripci, výdej, použití



Komora veterinárních lékařů České 
republiky podporuje:

• odborný a vědecký přístup k monitoringu bakteriálních 
rezistencí

• programy odpovědného používání antimikrobiálních látek

• zařazení veškerých antimikrobiálních léčiv do kategorie    
„na předpis veterinárního lékaře“

• omezování používání premixů (podpora používání ATB na 
úrovni chovu, nikoli na úrovni výroby krmných směsí)

• odpovídající regulaci internetových prodejů



Jedním z důležitých aspektů 
distribuce veterinárních léčiv a její 
kontroly se v poslední době stávají 

internetové prodeje.
Doporučení pracovní skupiny Evropské veterinární federace:

• internetové lékárny a jejich postupy musí být standardizovány                        
a registrovány

• elektronická preskripce musí být křížově kontrolována
• přeshraniční prodej léčiv kategorie „na předpis veterinárního lékaře“ není 

možné považovat za legální, protože preskripce i klasifikace a registrace 
léčiv jsou doposud vymezeny legislativou na jednotlivých národních 
úrovních

• do budoucna je nutný celoevropsky harmonizovaný rámec                                             
pro internetovou distribuci, výdej i prodej veterinárních léčiv.



Antibiotická politika ?

• “Antibiotická politika” je věcí veskrze odbornou a její formulaci lze jen 
těžko nařizovat shora, paušálním řešením na úrovni kontinentu. Praktická řešení 
musí vycházet z reálné situace, faktů a čísel, která jsou charakteristická pro určité 
oblasti, státy, regiony či politické celky. “Antibiotická politika” se vesměs bez ohledu 
na realitu terénní chovatelské, veterinární i medicínské praxe, stala politikem, 
mediálním klišé a věcí veřejnou. Bohužel i vítaným zástupným tématem pro 
některé unijní politiky. Zápas mezi mikroby a antibiotiky trvá v přírodě miliony let. 
V moderní době je akcentován léčebným používáním antibiotik v humánní i 
veterinární medicíně. Bez antibiotik se neobejde ani moderní živočišná 
velkovýroba, od níž se očekává, že uživí narůstající a stále náročnější globální 
populaci. Veterinární oblast přispívá – ne rozdíl od oblasti humánní – ke spotřebě 
antibiotik a nárůstu rezistencí jen ve velmi malé míře. Rezistence se objevují 
zejména tam, kde se antibiotická léčiva dostávají do rukou konečných uživatelů       
a vždy tam, kde osoba ošetřující zvíře nedodrží doporučené dávkování nebo 
doporučenou dobu podávání. Těžko řešitelným problémem ovšem zůstává 
zamezení přenosu rezistentních kmenů mezi lidmi či lidmi a zvířaty; stejně jako 
globální sjednocení klasifikace léčiv a zásad pro jejich předepisování a používání, 
včetně rozšiřujících se internetových prodejů léčiv.
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Veterinární lékaři? 
Nejsou problémem – jsou 

řešením.
K. Daniel

Komora veterinárních lékařů ČR


