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DADES DE CONSUM
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Spatial distribution of overall sales of all 
antimicrobials for food-producing animals, in 
mg/PCU, for 30 countries, for 2015 

European Medicines Agency-AMR

Moderador
Notas de la presentación
PCU: unitat de correcció poblaciónEs calcula multiplicant el nombre d’animals vius i sacrificats pel seu pes teòric en el momento previsible del tractament
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Sales for food-producing species, in mg/PCU, of the various 
veterinary antimicrobial classes, for 30 European countries, in 2015 

Diferències 
poden ser 
degudes al tipus 
de bestiar de 
cada país 

European Medicines Agency-AMR



• La majoria dels antibiòtics que es consumeixen són en el bestiar

• La majoria d’animals que reben antibiòtics estan sans
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Jan Kluytmans, The Netherlands, 2012



ACTUACIONS
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2014



MARC LEGAL ESPANYA
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Participació en el PRAM

 Formem part del grup coordinador de les Comunitats Autònomes en el 
Pla Nacional de Resistències als Antibiòtics (PRAM)

 Dos representants del DARP en el PRAM
 1 representant del Servei de Prevenció en Salut Animal
 1 representant del Servei d’Alimentació 
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Moderador
Notas de la presentación
DARP: Departament d’agricultura, ramaderia i pesca
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Experiència francesa
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Voluntary interventions Legal restrictions% E. coli BLEE



Experiència danesa
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EXEMPLES

•Resistència a quinolones
•SARM
•BLEEs
•Carbapenemases
•Colistina
•Ambient
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RESISTÈNCIA A QUINOLONES
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RESISTÈNCIA A QUINOLONES
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MRSA
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Moderador
Notas de la presentación
1: Lifestyle. Període: 2009-2011. Holanda. Associació consum pollastre i ser portador de CA-MRSA. Associació submarinistes (compartir material). Viure área d’alta desnsitat de bestiar2. Livestock-associated. Període 2010-11. HolandaDemostren:. Transmissió de MRSA dels porcs a l’ambient de l’estable. No demostren la transmissió entre humans (treballador/familiar)3. Reynaga:Suggereix transmissió persona a personaCentres socisanitaris = tipus MRSA que els porcs ST-398



ESBL
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CARBAPENEMASES
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Moderador
Notas de la presentación
Egipte. 2013. Carn botiguesN=106 - 65% ESBL i d’aquestes 11% CBP NDM2. A. lwoffiiAquest estudi confirma la presencia de gens de resistència a carbapenèmics a pollastres i porcs.Possibilitat de transmissió a través de la cadena alimentària a humans3. Gavines. BCN. 2014N=132 mostres fecals : 51% BLEE / 1,5% CBP / 1,5% amp-cPoden haver perdut OXAs per la metodología=STs humans
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DISTRIBUCIÓ MUNDIAL DE FAMÍLIES DE CBPs A ANIMALS
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A QUINES FAMÍLIES D’ANIMALS S’HAN AÏLLAT CARBAPENEMASES:
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COLISTINA
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Moderador
Notas de la presentación
El gen mcr-1 es trova a plasmidis similars de les mateixes espècies bacterianes que animals / menjar / humansEl fet de trovar aquest plasmidi més en animals és suggestiu que hi pot haver hagut un fluxe d’aquest cap a humans



A part dels animals l’ambient
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CONCLUSIONS
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Moderador
Notas de la presentación
REDUIR:. Establir objectius: reduir antibiòtics crítics. Augmentar la responsabilitat dels veterinaris per a disminuir l’us atbs. Utilitzar atbs sols quan es necessitinREPLACE:. Considerar alternatives (probiòtics, prebiòtics). Recerca de noves alternatives. Desenvolupar marc legal UE (per a buscar aquestes alternatives)RETHINK:. Millorar la prevenció i control malalties en els animals (millor practiques a les granges, benestar animals). Considerar alternatives als sistemes de producción. Oferir EDUCACIÖ a veterinaris i ramaders 



CONCLUSIONS

• Hi ha una relació clara entre consum d’antibiòtics a 
animals i humans i resistència antimicrobiana

• Existeixen importants diferències de consum d’antibiòtics 
globals entre els països de la Unió Europea

• És necessari un enfoc global del problema (A One Health) 
amb la col·laboració de  tots els sectors involucrats 

• Recomanacions per a reduir el consum global 
d’antibiòtics: Reduce- Replace - Rethink
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Moderador
Notas de la presentación
ers 
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