
EU: csökken az állatorvosi antibiotikumok értékesítése 

Az Európai Gyógyszerügynökség által közzétett jelentés az állat-egészségügyi antibiotikumok 

értékesítésének jelentős csökkenését mutatja Európában. 

A jelentés szerint az általános értékesítés több mint 34% -kal esett vissza 2011 és 2018 között. 

Az állat-egészségügyi antibiotikum felhasználás európai felügyeletéről szóló 10. éves 

jelentést 31 európai ország (30 EU / EGT-ország és Svájc) adatainak felhasználásával 

állították össze az Európai Gyógyszerügynökségnek 2018-ra. 

25 ország esetében, amelyek 2011 és 2018 között minden év értékesítési adatait közölték, 

34,6% -os általános forgalomcsökkenést (mg / populációs korrekciós egység=mg / PCU) 

figyeltek meg. 

Az EU-ban 2006 óta tilos az antibiotikumok hozamfokozóként történő alkalmazása, ezért a 

rendelkezésre bocsátott adatok kizárólag az állatgyógyászati készítményként értékesített 

antibiotikumok felhasználását mutatják be. Az adatok minden élelmiszer-termelő fajra 

kiterjednek, beleértve a lovakat is, amelyek az uniós jogszabályok szerint élelmiszer-termelő 

fajoknak számítanak. 

Az állatorvosi antibiotikumok értékesítésének 10 éven át tartó folyamatos csökkenése azt 

mutatja, hogy Európa jó úton halad az antimikrobiális rezisztencia leküzdésében - mondta Ivo 

Claassen, az EMA állat-egészségügyi részlegének vezetője. Az EU útmutatásainak és az 

antibiotikumok körültekintő állategészségügyi felhasználását elősegítő nemzeti 

kampányoknak pozitív hatása van. 

Néhány országban az értékesítés visszaesése a következőknek köszönhető: a felelős 

felhasználási kampányok végrehajtása, a felhasználás korlátozása, a receptellenőrzési 

intézkedések, az antimikrobiális rezisztencia veszélyének fokozott tudatossága, az 

antibiotikumok értékesítésének vagy használatának csökkentésére vonatkozó célkitűzések, 

valamint az állatlétszámok változásai. 

A legjelentősebbek a tetraciklinek és a penicillinek 

A 2018. évi eladásokban mg / PCU -ban kifejezve nagy különbséget figyeltek meg a 

legnagyobb és legalacsonyabb mennyiséget felhasználó országok között (2,9–466,3 mg / 

PCU). Az antimikrobiális szerek 31 országban történő 2018-as értékesítéséből a 

legjelentősebbek a tetraciklinek (30,7%), a penicillinek (28,8%) és a szulfonamidok (8,4%) 

voltak, összességében a 31 ország teljes értékesítésének 67,9% -át tették ki (1. ábra). 



 

1. ábra: A különböző állat-egészségügyi antimikrobiális osztályok értékesítése 31 európai 

országban 2018-ban. 

A különféle antimikrobiális osztályok felírási szokásai jelentősen változtak. Az országok 

közötti különbségek részben az állatok létszám adatainak, az antimikrobiális szerek 

kiválasztásának, az adagolásnak, az adatforrások típusának és az állatorvosok 

gyógyszerfelírási szokásainak különbségeivel magyarázhatók. 

2018-ban figyelemre méltó eltéréseket figyeltek meg az EMA AMEG B kategóriájába tartozó 

antimikrobiális osztályok arányában az országok között, azaz a 3. és 4. generációs 

cefalosporinok, fluorokinolonok, egyéb kinolonok és polimixinek - értékesítése <0,01-0,9 mg 

PCU, 0-2,5 mg PCU és 0-12,8 mg PCU között mozgott. Ezen osztályok esetében az 

élelmiszertermelő állatok körében történő felhasználás a 31 országban a teljes értékesítés 0,2, 

2,5, 0,3 és 3,3% -át tette ki. Az AMEG B kategóriába tartozó antimikrobiális osztályok 

mellett, a makrolidokat is a kritikus fontosságú antimikrobiális szerek közé sorolták, mert az 

emberi gyógyászat szempontjából kiemelten fontosak. A makrolidok az élelmiszertermelő 

állatok antimikrobiális szereinek értékesítéséből 7,7% -ot tettek ki. 

Egyéni vagy csoportos kezelés 

A premixek és a szájon át alkalmazható porok felhasználásának aránya jelentősen eltér az 

egyes országokban, ami annak a különbségnek tulajdonítható, hogy a mezőgazdasági 

termelők vagy takarmánykeverővel kevertetik a gyógyszeres tápot premixek felhasználásával, 

vagy csoportos kezelésként szájon át alkalmazható porokat alkalmaznak, például a telepen a 

takarmány tetejére öntve. 

Ezt az állatfajok eloszlása is befolyásolhatja, mivel a csoportos kezelést főleg baromfi és 

sertés esetében alkalmazzák, juh vagy kecske esetén viszont kevésbé jellemző. A 

rendelkezésre álló termékek, valamint a takarmányon keresztüli gyógyszeres kezelésre 

vonatkozó nemzeti irányelvek szintén befolyásolhatják a gyógyszerforma értékesítési 

szokásait. 

Összesítve az állatok a 31 országban az egyedi kezelésére szánt gyógyszerformák 

értékesítését (az összes ország értékesítésének 12,3% -a), annak 11,4% -át injektálható 



készítmények, 0,6% -át intramammális készítmények és 0,3% -át szájon át alkalmazandó 

paszták, bolusok és méhen belüli készítmények jelentették. A csoportos kezelésre alkalmas 

gyógyszerformák értékesítése a teljes értékesítés 87,7% -át tette ki. Ezen belül a premixek 

26,9% -ot; a szájon át alkalmazható porok 9% -ot; az oldatok 51,8% -ot jelentettek (2. ábra). 

A csoportos kezelésre alkalmazható gyógyszerformák aránya országonként jelentősen 

változott. 2,3% és 95% között mozgott (3. ábra). 

 

2. ábra: Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati antimikrobiális szerek 

különböző gyógyszerformáinak eladási megoszlása mg / PCU-ban, összesítve a 31 európai 

országban, 2018-ban. 

 



3. ábra: Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati antimikrobiális szerek 

értékesítésének megoszlása, hatóanyag mg / PCU-ban gyógyszerformák szerint, 31 európai 

országban, 2018-ban. 

2018-ban a csoportos kezelésre alkalmas antimikrobiális állatgyógyászati készítmények 

(szájon át alkalmazandó por, -oldat és premix), 87,5%-a 1 hatóanyagot tartalmazott, míg 

12,5%-a 2-t vagy többet. 

Közel 35% -os csökkenés volt 

A 25 ország esetében, amelyek 2011 és 2018 között minden év értékesítési adatait közölték, 

az eladások (mg / PCU) összességében 34,6% -os csökkenést mutattak. Ezekben az 

országokban az összes értékesítés a 2011. évi 161,4 mg / PCU-ról 2018-ra 105,6 mg / PCU-ra 

csökkent (4. ábra). 

 

4. ábra: Az összesített mg / PCU eladás, valamint a fluorokinolonok, egyéb kinolonok, a 3. és 

4. generációs cefalosporinok és polimixinek értékesítésének változása a 25 EU / EGT-

országban 2011 és 2018 között. 

Az eladások (mg / PCU) több mint 5% -os csökkenését figyelték meg e 25 ország közül 18-

ban (-6,2% és -58,2%), míg 5 országban több mint 5% -os növekedés volt tapasztalható a 

referenciaidőszak alatt (13% és 32,7%). E 25 ország közül az eladások észrevehető 

csökkenését (mg / PCU) állapították meg a legtöbbet értékesítők esetében, ami jelentős 

hatással volt az általános értékesítésre, és így 34,6% -os csökkenést eredményezett. 

Az AMEG B kategóriájú antimikrobiális szerek teljes értékesítése ebben a 25 országban 

csökkenő tendenciát mutatott, ami hozzájárult az általános csökkenéshez. Konkrétan 2011 és 

2018 között a 3. és 4. generációs cefalosporinok értékesítése 24,4% -kal, a polimixineké 

69,8% -kal, a fluorokinolonoké 4,2% -kal, az egyéb kinolonoké pedig 74,4% -kal csökkent. 

A 31 ország között a jelentett eladások (mg / PCU azaz Progressive Care Unit, itt közepes 

dózis) és az értékesítési minták közötti eltérések valószínűleg részben a bakteriális betegségek 

előfordulásának, az állatpopuláció összetételének és a termelési rendszerek eltérései. 



Ezenkívül jelentős eltérések tapasztalhatók a különböző antimikrobiális szerek és 

gyógyszerformák napi dózisainak, valamint a kezelés időtartamának tekintetében. Más 

tényezőket is figyelembe kell venni, beleértve a nemzeti adatgyűjtési rendszerek 

megváltoztatását vagy a nem valós jelentést. 

 

5. ábra: A (PCU) és annak megoszlása élelmiszer-termelő állatfajok szerint (1 PCU = 1 kg), 

országonként 2018-ban. PCU = Progressive Care Unit, itt közepes dózis 

Forrás: https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2020/12/EU-Sales-of-

veterinary-antibiotics-dropping-678637E/ 
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