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Současná situace

Nepřesná/nedostatečná Dg. enterálních infekcí

často smíšené infekce (C. suis x CpA)

Aplikace ATB je často limitovaná/kontraindikovaná

Dostupnost efektivní vakcinace (humoral x mucosal: typ imunitní

odpovědi)
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Důležité body

Smíšené infekce- zejména výkrm

Monoinfekce často u mladších kategorií (primární patogeny tenkého

střeva)

Věk dependentní rezistence/snížená vnímavost

Nedostupnost efektivních vakcín (C. difficile, Brachyspira spp.)

Vzestup vybraných patogenů – Brachyspira, koronavirové infekce, 

kokcidióza, E.coli complex, ED)

ATB terapie v indikovaných případech stále nezastupitelná

Kontaminace prostředí
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Spotřeba ATB přepočtena na ADDs (animal daily 

dosage), Dánsko
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58% standartizované ADDs- GIT infekce (2014) 
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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



Problematika průjmu před

odstavem
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Kompletní výčet potenciálních
patogenů
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Klinická manifestace

Kokcidioza



Klinická manifestace- koinfekce

• Koinfekce s dalšími
patogeny výrazne změní
charakter (manifestaci)

• Nejčastějším patogenem
je

C. perfringens A
Rotavirus 

• Zvýšení mortality a 
morbidity u 

komplikovaných infekcí

• Nekontrolovaná
kokcidióza predisponuje

střevo k dalším patogenům

• Negtivní efekt na
produkci a další enteralní

patogeny v pozdějším
období

(McOrist et al, 2010)



Proč je Forceris: injekční aplikace tak
efektivní??
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“Klíčem je koncentrace
účinné látky v cílové

tkáni/orgánu”



Terapie kokcidiózy- co je třeba zvážit?

Nacasovani terapie:

• Pozdni aplikace- poddavkovanni
• Casna infekce
• Kontaminace
• Vyssi mira kolonizace
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Clostridium perfringens A,C

Gram pozitivní patogen, ubikvitárně přítomný

Často přítomný problém- infekce na porodnách

Typ A: alpha toxin, Beta2 toxin

Typ C: alpha and beta toxin 
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C. perfringens typ A

Selata jsou kolonizována matkou velmi brzy po narození

Krvavý průjem (Type C), “žlutý průjem, vodnatá konzistence”

(Type A)

Beta 2 toxin je důležitý

XXX colistin, neomycin, gentamicin
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Efektivní vakcinace dostupná

• Kompozice vakcíny je velmi důležitá

• Přítomnost toxinu je rozhodující

• Pasivní Imunita !!!!
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Kolostrální (laktogenní) imunita
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Pasivní imunita: se všemi aspekty
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Období odstavu

PWEC

Edémová choroba prasat (ED)
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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



Konec ZnO, výrazná limitace užití

kolistinu
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Edémová choroba

Výskyt- celosvětově

Typický výskyt klinického onemocnění: selata 1-4 týdny

po odstavu

Patogen: specifické patotypy E.coli (EDEC/STEC)

Faktory virulence: 
F18  

Shigatoxin 2e (Stx2e)

Patogenní mechanizmus Edém, 
poškození mikrocirkulace
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Klinická manifestace- otázka vaskularizace

Tabaran et al., 2019



Negativni efekt ED

Mortalita

Zvýšená spotřeba ATB a dlouhodobé používání

ZnO

Limitace k plnému využití růstového potenciálu

selat po odstavu

Subklinická forma infekce- negativní vliv

kolonizace
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Klinická manifestace
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Shigatoxin 2e- vakcinace

A subunit- cytotoxicky efekt an poskozeni kapilar

B subunit- receptorova vazba a ditribuce produkovaneho toxinu

• Vhodný produkční E. coli K12 kmen

• Konstrukce Stx2e kódující plazmid

• Genetická atenuace A subjednotky

• Precizní kontrola vakcinační complience a protekce

Vývoj vakcíny



DIAGNOSTIKA 

ENTERÁLNÍCH INFEKCÍ
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Flotation +/- centrifugation : 333 Opg Different staining technique: 100 Autofluorescence: 10 Opg

Optimální a cílená diagnostika je 
klíčová
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Optimální diagnostika ED

• Klasická symptomatologie

• Nejčastěji druhý týden po odstavu a následně období odchovu

• Bez antibiotické terapie

• Selata, která neprospívají

• Dd- S.suis, Hps

• Nespecifická klinika pro ED- ale bez teploty

• Anamnéza krmného režimu

• Perioda klasického PWEC možná
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Diagnostika

• Směsné vzorky trusu (5 zvířat) minimálně 2-3 kotce

• Zvýšení záchytu- dva po sobě jdoucí turnusy

• Homogenita výkalů

• Vhodnost mixovani ruzna pro ruzne patogeny- koncentarace v 1 g trusu



Kvalita vzorku

!!!
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Diarrhoea score
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VÝKRM PRASAT
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B. hampsonii- nový patogen
komplexu spirochetových infekcí
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Diagnostika
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Děkuji za pozornost!!
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