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A prudens Antibiotikum-hAsználAtról

Hogyan áll a világ a prudens antibiotikum-
használattal? 

Az Európai Unió területén jelenleg antibiotikumot 
alkalmazni csak abban az esetben szabad, ha az 
szakmailag indokolt, és az antibiotikum alkalma-
zásával elérhető előny magasabb, mint a kezelés-
sel járó kockázat.  Az antibiotikumok hozamfoko-
zóként való alkalmazását 2006. január 1-vel az EU 
területén betiltották. Az állatgyógyászatban az 
antibiotikumok ma elsősorban az állatok bakteri-
ális eredetű fertőző betegségeinek gyógykezelésé-
re szolgálnak, illetve kivételes esetekben, egyedi 
mérlegelés alapján adhatók fertőzések megelőzésé-
re is (pl. operáció esetén). Különleges alkalmazási 
mód a metafilaxis, azaz az állatok állatgyógyászati 
készítménnyel történő csoportos kezelése, ameny-
nyiben az adott állományban vagy járványügyi egy-
ségben az azonos fajú állatok egy része már klini-
kai megbetegedés tüneteit mutatja, a klinikai tüne-
teket mutató állatok gyógykezelése és a betegség 
továbbterjedésének megakadályozása céljából.
Az elvben azonos jogi szabályozás ellenére az EU 
egyes országain belül jelentősek a különbségek, 
ezeket jelenleg az évente megjelenő, kereskedel-
mi adatokon alapuló ESVAC-jelentésből (European 
Surveillance of Veterinary Antimicrobial 
Consumption) láthatjuk leginkább. Az elmúlt évek 
adatai alapján Magyarország az Európai Unión 
belül a legrosszabb 1-5. helyen áll az állatgyógy-
ászatban alkalmazott antibiotikumok egységnyi 
állati eredetű termékre vonatkoztatott mennyisége 
tekintetében. A leggyakrabban alkalmazott anti-
biotikum csoportok és gyógyszerformák valószínű-
sítik, hogy a felhasznált antibiotikum-tömeg jelen-
tős része preventív célból  kerül alkalmazásra, és 

a tartástechnológiai hibák ellensúlyozását célozza.
A világ EU-n kívüli részében általában kevésbé 
felelősségteljesen állnak a kérdéshez, sok eset-
ben prevenció, illetve hozamfokozás céljából is 
alkalmaznak antibiotikumokat az állategészség-
ügy területén.

Tilos lesz a metafilaktikus használat is? Ki 
és hogyan fogja eldönteni, hogy a kezelés 
profilaktikus vagy tüneti?

Általános betiltás nyilván nem várható, hiszen az 
antibiotikumokra szükség van a szakmailag indo-
kolt esetekben, azaz az állatok bakteriális ere-
detű fertőző betegségeinek gyógykezelésében és 
metafilaxisában. De már ma is vannak olyan anti-
biotikumok, amelyek nem alkalmazhatók bizonyos 
állatfajokban (pl. 3. és 4. generációs cefalosporinok 
baromfiban), és a jövőben több antibiotikum-cso-
port is kizárólag humán felhasználásra lesz fenn-
tartva. Ezeknek listáját az Európai Bizottság fogja 
hamarosan meghatározni.
Azt hogy profilaktikus vagy metafilaktikus egy 
adott beavatkozás, a definíció alapján egyértelmű-
en el lehet dönteni. Ha már van beteg állat az állo-
mányban, akkor metafilaxis, ha nincs, profilaxis. 
Ezt az állatorvosnak kell megítélnie, ő a kulcssze-
replő a felelős antibiotikum alkalmazás előmozdí-
tásában. A gyakorló állatorvosok tevékenységét a 
hatóságnak kell felügyelnie.

Mikorra készül el a monitoring rendszer, és 
ki fogja működtetni? Van-e elegendő labor-
kapacitás az ellenőrző vizsgálatok elvégzé-
sére, lesz-e elegendő szigor és következetes-
ség a végrehajtáshoz?

A szerkesztőbizottság ülésén meghatározott új koncepció részeként minden lap-
számban szeretnénk olyan „villámriportot” készíteni, amelyben a téma meghatározó 
szakembere rövid, hasznosítható válaszokat ad. A sorozat első részében Dr. Nemes-
Terényi Melindát, a NÉBIH Gyógyszer-törzskönyvezési Osztályának vezetőjét
Osztályvezetőjét kérdeztük.
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A Közösségen belüli, harmonizált antibiotikum-
rezisztencia monitoring-vizsgálatok elvégzését az 
Európai Bizottság 2013/652/EU számú határozata 
részletesen szabályozza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatósága folyamatosan, a közösségi előírások-
nak megfelelően végzi a rezisztencia felderítésére 
irányuló laboratóriumi vizsgálatokat. A tagállami 
rezisztencia monitoring vizsgálatok eredményét és 
azok értékelését az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság (EFSA) minden évben közzéteszi honlap-
ján. Amennyiben a kérdése arra irányult, hogy 
lesz-e elegendő kapacitás a felelős antibiotikum 
alkalmazás miatt megnövekedő számú bakterioló-
giai vizsgálat elvégzésére és értékelésére, vélemé-
nyem szerint igen, a kereslethez alkalmazkodni 
fog a kínálat.
Azt, hogy hatékonyak lesznek-e az ellenőrző vizs-
gálatok, a jövő dönti el. Hosszú távon az antibioti-
kumok hatékonyságának csökkenése, illetve elvesz-
tése, egyéb jövőbeni megoldások hiányában, alap-
jaiban érintheti a közegészségügyet és az állat-
egészségügyet. De valószínűleg nem az ellenőrzés 
és a szigor a legfontosabb, hanem a szemléletfor-
málás, a tudatosság növelése. Előfordulhat, hogy 
a szektor egyes szereplői csak azért folytatnak 
helytelen gyakorlatot, mert nincsenek tisztában a 
lehetséges következményekkel. Például azzal, hogy 
az antimikrobiális rezisztencia terjedésének segí-
tésével a leendő szervátültetésük sikerét vagy az 
utódaik tüdőgyulladásának gyógykezelését veszé-
lyeztetik. A cél egy olyan társadalom, amelynek 
valamennyi tagja szívügyének tekinti az antibioti-
kumok felelős alkalmazását, hatékonyságuk minél 
további megőrzését.

Van-e alternatívája az antibiotikumok 
alkalmazásának?

Az elavult tartástechnológia és az ezt kompenzá-
ló antibiotikum-alkalmazás helyett egyre inkább a 
korszerű állattartásra és a betegségek megelőzésé-
re kellene tenni a hangsúlyt. Ha jó a technológia, 
megfelelő a takarmány, akkor az állatok immun-
rendszere könnyebben felveszi a harcot a fertőzé-
sekkel szemben, tehát csökkenni fog az antibioti-
kum-felhasználás. A fertőző betegségek elleni véde-
kezésben rendelkezésre álló vakcinázási programok 
is jelentős mértékben csökkenthetik a kórokozókkal 
történő fertőződés lehetőségét. Biztató eredménye-
ket mutató kutatások folynak bizonyos anyagok 
antibiotikum-használatot kiváltó vagy azt csök-
kentő hatását illetően (pl. probiotikumok, savak, 
peptidek, növényi kivonatok, adalékanyagok).
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