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Souhrn
Cílem práce byla anal˘za v˘voje spotfieby HLP a VLP
pouÏívan˘ch ve veterinární praxi v âeské republice
a dynamiky jednotliv˘ch ATC skupin v letech
2001–2008. V humánních ATC skupinách bylo studováno 14 ATC skupin. Sledovali jsme obchodování jak
z pohledu poãtu poloÏek, tak i jejich objemu. Analogicky bylo analyzováno 15 veterinárních ATC skupin.
V souboru humánních ATC skupin jsme zaznamenali ve
vût‰inû pfiípadÛ postupn˘ nárÛst poãtu prodávan˘ch balení i poloÏek, v pfiípadû veterinárních ATC skupin tento
trend nebyl zaznamenán kromû ATC skupin QC03 – kardiovaskulární systém, QP09 – antiparazitika a QV20 –
varia. Jedním ze sledování bylo zji‰tûní poãtu úãinn˘ch
látek ve vybrané ATC skupinû A – trávicí trakt
a metabolismus. V této nejpoãetnûj‰í ATC skupinû
z komparativních souborÛ byly zji‰tûny poãty úãinn˘ch
látek v dané ãasové ose a stejnû tak poãet léãiv˘ch pfiípravkÛ obsahujících tyto látky. Soubor zahrnoval pouze
pfiípravky s jednou úãinnou látkou a pfii pohledu na jejich
v˘voj v prÛbûhu ãasu mÛÏeme konstatovat, Ïe
z pÛvodních 51 pfiípravkÛ bylo v závûru monitorovaného
období obchodováno 145 a poãet úãinn˘ch látek se roz‰ífiil z 31 na 59. Z v˘sledkÛ na‰í anal˘zy vypl˘vá, Ïe
v prÛbûhu let dochází k roz‰ifiování poãtu HLP pouÏívan˘ch k farmakoterapii ve veterinární medicínû.
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Summary
The paper aims to analyze the development of the
consumption of human and veterinary medicinal
preparations used in veterinary practice in the Czech
Republic and the dynamics of the individual ATC groups in
the years 2001–2008. In human ATC groups, 14 ATC were
examined. The researchers examined trading both from the
view of the number of items and their volume. A set of 15
veterinary ATC groups was analogically analyzed. In the
set of human ATC groups, in most cases a gradual
increase in the number of sold packages and items was
observed, in the case of veterinary ATC groups this trend
was not observed excepting the ATC groups QC03 –
cardiovascular system, QP09 – antiparasitics and QV20 –
various. One of the elements under study was the
determination of the number of active ingredients in the
selected ATC group A – the digestive tract and metabolism.
In this largest ATC group of the comparative sets, the
numbers of active ingredients in the given time axis as well
as the number of medicinal preparations containing these
ingredients were determined. The set included only the
preparations with one active ingredient and when looking
at their development in the course of time it can be stated
that of the original 51 preparations 145 items were traded
at the end of the monitored period and the number of
active ingredients was extended from 31 to 59. It results
from the analysis that in the course of years there occurs an
increase in the number of human medicinal preparations
employed for pharmacotherapy in veterinary medicine.
Keywords: ATC group • veterinary medicinal
preparations • consumption of medicines

Úvod
Spotfieba veterinárních léãiv˘ch pfiípravkÛ (VLP) je
bezesporu jedním ze závaÏn˘ch ukazatelÛ, kter˘ prakticky vyjadfiuje lékovou politiku v oblasti pouÏívání VLP1,
2)
. Zvlá‰È v˘znamnou je v této souvislosti skupina antimikrobiálních léãiv3).
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Spotfieba VLP v âeské republice byla studována
z rÛzn˘ch aspektÛ – analyzovalo se preskripãní chování
veterinárních lékafiÛ pomocí dotazníkového prÛzkumu,
kter˘m se zji‰Èovalo pouÏívání léãiv v ambulantní praxi
veterinárních lékafiÛ4), dále byla pozornost vûnována
pouÏívání humánních hromadnû vyrábûn˘ch léãiv˘ch
pfiípravkÛ ve veterinární praxi5). V Norsku bylo ve star‰í
studii zji‰tûno, Ïe z 8741 pfiedpisÛ vystaven˘ch ve veterinární praxi jich 49 % obsahovalo VLP, na 43 % pfiedpisÛ byly humánní léãivé pfiípravky (HLP) a na 8 %
pfiedpisÛ magistraliter pfiípravky6). Z prostfiedí âeské
republiky tyto sumární informace nejsou ãasto publikovány, aktuálním pfiíspûvkem k této problematice je práce
Pokludové et al.7).
VLP nepfiedstavují z hlediska celkového trhu
s léãiv˘mi pfiípravky (LP) tak v˘znamn˘ segment jako
HLP. Pfiesto se jedná o ãást trhu, která je dÛleÏitá
z dÛvodu uchování ãi navození zdraví zvífiat a rovnûÏ
ochrany zdraví lidí. V âeské republice je trh s VLP shodn˘ nebo podobn˘ jako v dal‰ích evropsk˘ch zemích,
zejména
ãlensk˘ch
státech
Evropské
unie.
K odli‰nostem mÛÏeme zafiadit napfiíklad jiné pofiadí nejprodávanûj‰ích VLP. Souãasnû bychom chtûli poukázat
na skuteãnost, Ïe se portfolio VLP mÛÏe li‰it. Napfiíklad
v oblasti antimikrobiálních léãiv je ve skandinávsk˘ch
zemích zaregistrována pouhá desetina intramammárních
pfiípravkÛ ve srovnání s âeskou republikou. Nûkteré
skandinávské zemû také napfi. nemají vÛbec nebo pouze
minimálnû registrovány cefalosporiny 3. a 4. generace.
Státní ústav pro kontrolu léãiv (SÚKL) je v rámci své
pÛsobnosti povûfien zpracováním a vyhodnocováním
indikátorÛ spotfieby LP. Údaje o objemech LP procházejících distribuãním fietûzcem byly získávány ze ãtvrtletních
hlá‰ení subjektÛ oprávnûn˘ch v âeské republice distribuovat LP standardní metodikou podle aktuální verze pokynu SÚKL Hlá‰ení dodávek distribuovan˘ch humánních
LP. Od roku 2000 do souãasnosti to byly pokyny SÚKL
DIS-68), DIS 13 a jeho verze 1 aÏ 49–13) – ta je platná od
1. 1. 2011. Jak vypl˘vá z názvu pokynu, nezab˘vá se od
roku 2009 ãástí VLP. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátÛ a léãiv (ÚSKVBL) tyto údaje o VLP
publikuje pouze ve vymezeném rozsahu.
Na urãitá omezení statistick˘ch údajÛ poskytnut˘ch
velkodistribuãními spoleãnostmi poukazují rovnûÏ
zahraniãní studie, napfiíklad14, 15) – v pfiípadû HLP nelze

z tûchto údajÛ zjistit, jaké mnoÏství LP bylo pouÏito
v humánní praxi a jaké mnoÏství se pouÏilo ve veterinární praxi.
âást HLP nachází uplatnûní i ve veterinární medicínû.
Star‰í odhad objemu HLP vydan˘ch na základû pfiedpisu
veterinárního lékafie s pfiedpokládan˘m pouÏitím pro léãbu zvífiat ãinil pfiibliÏnû sedm setin procenta poãtu LP
dodan˘ch distributory a v˘robci do sítû lékáren
a prodejcÛ (0,072 %) a tfii setiny procenta dodaného
finanãního objemu (0,031 %)16).
Cíl práce
Cílem pfiíspûvku je charakterizovat dynamiku spotfieby jednotliv˘ch LP, resp. ATC skupin LP v letech
2001–2008 a na základû anal˘zy tohoto segmentu trhu
s LP následnû poukázat na tendence v preskripci, resp.
uplatnûní VLP a HLP ve veterinární praxi.
Pokusná ãást
Podkladov˘ materiál pfiedstavovaly údaje o poãtu
poloÏek prodávan˘ch LP za roky 2001–2008 poskytnuté
velkodistribuãní spoleãností, která se orientuje na oblast
veterinární medicíny.
Soubor byl rozãlenûn na registrované HLP
a registrované VLP. Na základû ATC kódÛ byly LP zaãlenûny do jednotliv˘ch ATC skupin. Spotfieba byla vyjádfiena ve fyzick˘ch ukazatelích, tzn. poãtem prodan˘ch
kusÛ balení.
Do sledovaného souboru byly zahrnuty pfiípravky jak
HLP, tak VLP, u nichÏ bylo moÏné provést srovnání na
základû odpovídajících ATC skupin.
V˘sledky a diskuze
Do porovnání byly zafiazeny HLP patfiící do nûkteré
z devíti hlavních (anatomick˘ch) ATC skupin,
z celkov˘ch 14 skupin a VLP v jim odpovídajících devíti hlavních (anatomick˘ch) ATCvet skupinách,
z celkov˘ch 15 skupin. V tabulkách 1 a 2 uvádíme poãty
obchodovan˘ch LP v dan˘ch ATC skupinách a jejich
zmûny v jednotliv˘ch letech.
Z tabulky 1 vypl˘vá, Ïe za sledované období docházelo, kromû ATC skupiny antiparazitik (P),

Tab. 1. Počet položek HLP ve vybraných ATC skupinách v letech 2001–2008
Humánní léãivé pﬁípravky (poãet poloÏek)

ATC
A

trávicí trakt a metabolismus

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

101

109

120

136

155

207

225

233

B

krev a krvetvorné orgány

36

36

41

47

62

94

104

97

C

kardiovaskulární systém

55

60

69

84

98

145

185

199

D

dermatologika

57

75

85

94

108

140

154

153

J

antiinfektiva pro systémovou aplikaci

82

93

107

111

127

159

175

183

N

nervov˘ systém

50

59

84

122

130

169

207

212

P

antiparazitika

2

3

4

3

5

6

6

10

R

respiraãní systém

56

63

82

94

105

135

142

158

S

smyslové orgány

50

56

58

60

70

85

93

98

celkem

489

554

650

751

860

1140

1291

1343
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Obr. 1. Vývoj počtu používaných LP ve veterinární praxi
v letech 2001–2008

Obr. 2. Počet prodávaných položek HLP ve vybraných ATC skupinách v letech 2001–2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Obr. 4. Porovnání vývoje obchodovaných účinných látek,
vybraných položek a celkem obchodovaných položek u ATC
skupiny A

k nûkolikanásobnému nav˘‰ení poãtu distribuovan˘ch
HLP, v sumárním vyjádfiení se jednalo o pfiibliÏnû trojnásobek poãáteãního stavu. Tento trend není identick˘
v pfiípadû VLP, jak vypl˘vá z tabulky 2. Obecnû nejsou
zmûny poãtu disponibilních VLP tak v˘razné, trend lze
charakterizovat jako více ãi ménû stacionární.
Graf na obrázku 1 dokumentuje celkové v˘vojové tendence. Poãet obchodovan˘ch poloÏek LP se za období
osmi let (2001–2008) pfiibliÏnû zdvojnásobil, pfiiãemÏ se
na rÛstu poãtu LP podílejí více HLP. Poãet VLP má mírnûj‰í rÛst.
Na základû uvedeného mÛÏeme konstatovat, Ïe dochází k postupnému roz‰ifiování palety LP pouÏívan˘ch ve
veterinární praxi, a to zejména v dÛsledku nárÛstu vyuÏívání humánních LP.
V souvislosti s v˘‰e uveden˘mi poznatky vyvstává
otázka, zda je nárÛst poãtu poloÏek LP pouÏívan˘ch ve
veterinární medicínû zpÛsoben roz‰ifiováním poãtu
generik nebo v˘sledkem roz‰ifiování palety LP o nová
léãiva.
Na pfiíkladu ATC skupiny A byla provedena modelová
anal˘za zastoupení léãiv v obchodovan˘ch LP (obr. 4).
Anal˘za humánní ATC skupiny A

Obr. 3. Počet prodávaných položek VLP ve vybraných ATCvet
skupinách v letech 2001–2008

Z celkového poãtu 289 LP obchodovan˘ch v letech
2001–2008 v ATC skupinû A bylo separací LP

Tab. 2. Počet položek VLP ve vybraných ATCvet skupinách v letech 2001–2008
Veterinární léãivé pﬁípravky (poãet poloÏek)

ATC
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

trávicí trakt a metabolismus

54

62

72

68

74

73

72

77

QB

krev a krvetvorné orgány

19

17

16

15

15

16

16

17

QC

kardiovaskulární systém

2

2

3

7

8

8

11

12

QA

QD

dermatologika

58

54

55

57

51

40

42

49

QJ

antiinfektiva pro systémovou aplikaci

288

317

369

347

375

360

381

389

QN

nervov˘ systém

28

35

35

34

32

29

36

36

148

168

167

175

174

177

181

185

2

2

4

4

4

4

4

4

QP

antiparazitika

QR

respiraãní systém

QS

smyslové orgány

12

12

13

12

10

11

11

11

celkem

611

669

734

719

743

718

754

780
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Obr. 5. Počet prodaných kusů léčivých přípravků v letech
2001–2008 v ATC a ATCvet skupinách A (šedě), QA (černě)

Obr. 6. Zastoupení léčivých přípravků v letech 2001–2008
v porovnávaných ATC a ATCvet skupinách A (šedě), QA (černě)

s nekompletními pûtimístn˘mi ATC kódy a LP obsahujících dvû ãi více úãinn˘ch látek a jejich kombinace vyselektováno 145 LP s jednoznaãnû determinovanou jedinou úãinnou látkou. Ty obsahovaly 59 úãinn˘ch látek.
Dvacet tfii léãiv bylo pouze v jednom LP, 18 léãiv ve
dvou LP, sedm léãiv ve tfiech LP, ãtyfii léãiva ve ãtyfiech
LP, tfii léãiva v pûti LP, jedno léãivo v sedmi LP. Nejãastûji zastoupen˘mi léãivy byla kyselina askorbová (osm
LP), ranitidin (devût LP) a omeprazol (deset LP). Pro
srovnání – v roce 2001 to bylo 31 léãiv v 51 LP.
SÚKL uvádí v roce 2008 spotfiebu 317,67 milionÛ
kusÛ balení, ve stejném roce mÛÏeme v souvislosti
s na‰imi poznatky pfiedpokládat, Ïe poãet prodan˘ch
kusÛ balení HLP pro pouÏití ve veterinární praxi dosáhl
v˘‰e cca 1,19 milionÛ, coÏ ãiní 0,38 % obchodovan˘ch
kusÛ balení v daném roce ve zdravotnictví17).
Závûr
Cílem práce byla anal˘za v˘voje spotfieby HLP a VLP
pouÏívan˘ch ve veterinární praxi v âeské republice
a dynamiky jednotliv˘ch ATC skupin v letech
2001–2008. Na základû této anal˘zy byly predikovány
tendence v preskripci, resp. uplatnûní VLP a HLP ve
veterinární praxi.
V humánních ATC skupinách bylo studováno 14 ATC
skupin. Sledovali jsme obchodování jak z pohledu poãtu
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poloÏek, tak i jejich objemu. Ve vût‰inû analyzovan˘ch
ATC skupin docházelo k postupnému nárÛstu jak v poãtu
prodávan˘ch balení, tak i v poãtu prodávan˘ch poloÏek.
U nûkter˘ch skupin v‰ak tento nárÛst nebyl kontinuální
a v závûru sledovaného období docházelo i k mírnému
poklesu v poãtu obchodovan˘ch poloÏek – napfiíklad
u ATC skupiny B – krev a krvetvorné orgány, ATC skupiny D – dermatologika. U ATC skupiny H – systémová
hormonální léãiva mÛÏeme pozorovat pokles poãtu prodávan˘ch poloÏek v roce 2007, a ve stejném roce stagnaci u ATC skupiny P – antiparazitika. V ATC skupinû
V – rÛzné pfiípravky mÛÏeme konstatovat pokles v poãtu
prodávan˘ch poloÏek oproti pfiedchozímu roku v roce
2006, av‰ak tento pokles mÛÏe b˘t zastfien enormním –
více neÏ 100% nárÛstem poãtu obchodovan˘ch poloÏek
v roce 2005.
Analogicky bylo analyzováno 15 veterinárních ATC
skupin. V souboru humánních ATC skupin jsme zaznamenali ve vût‰inû pfiípadÛ postupn˘ nárÛst poãtu prodávan˘ch balení i poloÏek, v pfiípadû veterinárních ATC
skupin tento trend nebyl zaznamenán kromû ATC skupin
QC03 – kardiovaskulární systém, QP09 – antiparazitika
a QV20 – varia. U v‰ech ostatních skupin mÛÏeme vysledovat urãitou rozkolísanost, a to jak z pohledu poãtu
obchodovan˘ch kusÛ balení, tak i z pohledu poãtu
obchodovan˘ch poloÏek. V poslednû zmiÀovaném parametru jsou v˘jimkou pouze veterinární ATC skupiny
s celkovû nízk˘m poãtem poloÏek, jako napfi. QR10 –
léãiva respiraãního systému ãi Q16 – pfiípravky pro speciální druhy zvífiat.
V posledním souboru byly vzájemnû porovnány komparativní ATC a ATCvet skupiny, a to jak z pohledu vzájemného procentuálního zastoupení na trhu v daném
roce, tak i z pohledu v˘voje poãtu poloÏek i kusÛ balení
bûhem celého sledovaného období.
Pfii porovnání vzájemného procentuálního zastoupení
poãtu poloÏek humánních a veterinárních léãiv˘ch pfiípravkÛ mÛÏeme konstatovat, Ïe v závûru sledované periody do‰lo k nav˘‰ení humánních LP oproti iniciálnímu
stavu. Relativnû malé rozdíly je moÏno spatfiit u ATC
skupiny C, kde v závûru sledovaného období do‰lo
k poklesu na úkor skupiny Q03. Stejnû tak minimální
nárÛst humánních LP mÛÏeme vysledovat v ATC skupinû P na úkor skupiny Q09, obdobnou situaci av‰ak
v opaãném gardu mÛÏeme sledovat u skupin R, resp.
Q10.
Analogii mÛÏeme spatfiit i pfii vyhodnocování grafÛ
komparativních ATC skupin zab˘vajících se vzájemn˘m
porovnáním poãtu prodávan˘ch poloÏek, jakoÏ i kusÛ
balení, kdy docházelo v letech 2001–2008 k postupnému
nárÛstu humánních LP jak v poãtu balení, tak i poloÏek.
U veterinárií se projevovala jiÏ zmiÀovaná rozkolísanost
a navíc ne v kaÏdé skupinû do‰lo k nav˘‰ení poãtu poloÏek oproti poãáteãnímu roku 2001.
Posledním sledováním bylo zji‰tûní poãtu úãinn˘ch
látek ve vybrané ATC skupinû A – zaÏívací trakt
a metabolismus. V této nejpoãetnûj‰í ATC skupinû
z komparativních souborÛ byly zji‰tûny poãty úãinn˘ch
látek v dané ãasové ose a stejnû tak poãet léãiv˘ch pfiípravkÛ obsahujících tyto látky. Soubor zahrnuje pouze
pfiípravky s jednou úãinnou látkou a pfii pohledu na jejich
v˘voj v prÛbûhu ãasu mÛÏeme konstatovat, Ïe
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z pÛvodních 51 pfiípravkÛ bylo v závûru monitorovaného
období obchodováno 145 a poãet úãinn˘ch látek se roz‰ífiil z 31 na 59.
Z v˘sledkÛ na‰í anal˘zy vypl˘vá, Ïe v prÛbûhu let
dochází k roz‰ifiování poãtu HLP pouÏívan˘ch
k farmakoterapii ve veterinární medicínû. Na pfiíkladu
vybrané ATC skupiny QA dokumentujeme roz‰ifiování
poãtu léãiv.
Stﬁet zájmÛ: Ïádn˘.
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