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Mi a klinikai gyógyszervizsgálat? 

• Embereken végzett orvostudományi kutatás. 
 

• A vizsgálati készítmény klinikai farmakológiai, farmakodinámiás hatásainak 
feltárása. 
 

• A gyógyszerhatás azonosítása. 
 

• Ártalmatlanság, hatékonyság, előny/kockázat arány igazolása. 
 

• Farmakokinetikai vizsgálat: felszívódás, eloszlás, metabolizmus, 
kiválasztódás, (toxicitás). (ADME-TOX) 



A humán gyógyszervizsgálatok fázisai 

• I. fázisú klinikai vizsgálat: 
• egészséges önkénteseken 

• a vizsgálati készítmény tolerálhatóságának, kinetikájának, farmakodinámiás 
tulajdonságainak vizsgálata 

• II. fázisú klinikai vizsgálat:  
• a vizsgálati készítmény terápiás hatásának igazolása 

• dózis-hatás összefüggés 

• terápiás dózis meghatározása 

• III. fázisú klinikai vizsgálat: 
• nagy(obb) betegszám 

• randomizált konstrukció 

• összehasonlító jellegű (placebo, más készítmény) 

• IV. fázisú klinikai vizsgálat:  
• törzskönyvezett, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező készítmények 

• poszt-marketing vizsgálat 



 Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 
 

 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. tövény 
 

 35/2005. (VIII.26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai 
gyakorlatról 
 

 235/2009. (X.20.) Kormányrendelet az embereken végzett 
orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati 
készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő 
alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól 

Klinikai kutatási szabályzat 



• OGYÉI (GYEMSZI-OGYI, OGYI): 
• A benyújtott dokumentumok értékelése 

• EMEA honlapján letölthető adatlap és dokumentumok benyújtása 

• OGYI határozat ellen fellebbezés nincs, csak bíróság előtt támadható 
 

• Mit mérlegel a hatóság: 
• Korábbi eredmények: preklinikai és klinikai 

• Módszertan: szakmai indokoltság és a módszerek alkalmassága 

• Szakmaiság követelményei 

• Várható előny/kockázat 

• A vizsgálati készítmény (gyógyszer)minőségi megfelelése 

• Felelősségbiztosítási szerződések tartalma! 

• Betegbeválasztási processzus 

• Anyagi érdekeltségi rendszer 

• Adatkezelési módszertan 

A klinikai vizsgálatok engedélyezése 



• Önkéntesség 
 

• Betegbevonás, kizárás 
 

• Beteg tájékoztatása, majd a tájékoztató, beleegyező 
nyilatkozat aláírása, egy példány odaadása 
 

• Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelés 

Ki vehet részt klinikai vizsgálatokban? 



• Többnyire fiatal, életerős férfiak. 

• Jól öltözöttek, drága okostelefonnal felszerelve. 

• A zsebükben pénz lapul. 
 

 

Ki vehet részt klinikai vizsgálatokban? 



Klinikai gyógyszervizsgálatok  
folytatásának személyi és tárgyi feltételei 



Klinikai farmakológiai vizsgálóhely: 
     Fázis I. vizsgálathoz 

• OGYÉI (GYEMSZI-OGYI, OGYI) által akkreditált 
 

• Minősítési eljárás 3 évenként 
 

• Tárgyi feltételek: aktív betegellátástól elkülönített, szükséges 
labor felszerelés adott 
 

• Személyi feltételek: a vizsgálóhely vezetője klinikai szakorvos és 
klinikofarmakológus szakorvos.  
 

• A vizsgáló klinikai szakorvos és GCP tanfolyamot  végzett. 

 

 



Klinikai farmakológiai vizsgálóhely: 
     Fázis II. vizsgálathoz 

• Tárgyi minimumfeltételek = fekvőbeteg szakellátás 
 

• Személyi feltételek: 

• klinikai területnek megfelelő szakvizsga 

• GCP tanfolyam (5 éven belül) 

• kiskorú vizsgálati alanyok esetén gyermekgyógyász 
szakorvos 

 

 



Milyen előnyökkel járnak a vizsgálatok? 

• Előny a betegeknél: 

• A betegek gyógyulási esélye nőhet 

• Új gyógyszerekhez juthatnak hozzá 

• A vizsgálat során fokozott orvosi követés alatt állnak(!) 

• Anyagi előny? 
 

• Előny a vizsgálóknál: 

• Szakmai tapasztalat bővítése új, innovatív szerekkel 

• Anyagi előny? 
 

• Előny a gazdaságban: 

• A gyógyszeripar beruház a vizsgálatokat kiszolgálandó 

• Szellemi és tudományos értékek beáramlása 



Mitől lesz sikeres egy vizsgálat? 



Számos nehezítő körülmény… 



A siker tényezői 

• Megvalósíthatóság? 
• Van-e releváns betegcsoport? 

• Beválasztási/kizárási kritériumok 

• Jól definiált indikáció 
 

• Milyen a vizsgálat felépítése? 
• Vizsgáló eljárások elfogadhatóak a beteg számára? (gyakoriság, invazivitás, stb) 

• Laborvizsgálatok, szövetminták 

• Dializált betegek naponta történő visszarendelése 

• PK mintavétel időbeni kényelmetlenségei 

• Bentfekvés időtartama 

• Munkavégzésből való kiesés 

• Közlekedési problémák 

• Várható mellékhatások 

• Orvosilag elfogadható? (vs. alapbetegség) 

• Beteg számára tolerálható? 

 



A siker tényezői 

• Értékelhetőség? 
• Placebo-kontroll problematika 

• Statisztika! 

• Statisztika! 

• Statisztika! 

• Egészséges(?) önkéntesek kiválasztása 

• Módszertani nehézségek 

• Teljes PK-vizsgálat esetén testváladékok gyűjtése… 

• Mérések pontossága: kis mennyiségű biológiai minták… 
 

• Orvos-beteg kapcsolat? 
• Beteg tájékoztatása (az őszinteség, mint „probléma”?) 

• Nem szokványos az egészségügyben az ilyen szoros betegkövetés.  

• A betegeknek is szokniuk, tanulniuk kell, hogy ennyire és ennyien kíváncsiak 
rájuk. 

• Vizsgálatok kiterjesztett fázisa: kaphatja-e a study lezárása után is a készítményt 

 



A siker tényezői 

• Technikai háttér? 
• Labor elérhetőség 

• Gyors reakcióidő 

• Képalkotó diagnosztika 

• RTG, CT, MRI 

• UH-modalitások (pl. kardiológia) 

• Ezek elhelyezkedése, várakoztatási ideje, leletezés időtartama? 

• Intenzív terápiás osztály 

• Nagyon fontos, főleg korai fázisú vizsgálatoknál. 

• Sürgősségi újraélesztés lehetőségei (farmakoterápiás is!) 

 



A siker tényezői 

• Személyi háttér 
• Ápolók 

• 24/7 

• Orvos  

• Ügyeleti rend? 

• Hirtelen panasz? 

•  Gyógyszerész 

• Adminisztratív teendők 

• Randomizáció? 

• Unblinded szerepek? 

• Preparatív munka? 

•  Diagnosztikai szakemberek 

• Radiológus 

• Molekuláris biológia 

• Toxikológus 



Személyi feltételek 

• Képzettség 
• A vizsgálatban résztvevő személyeknek a rájuk delegált feladatoknak megfelelő 

képzettséggel kell rendelkeznie. 

• Ezt hitelt érdemlően igazolni is tudni kell! 
 

• A vizsgálatban részt vevő betegek orvosi ellátása 
• Az egyik legfontosabb feladat, bár sajnos egyre inkább hátrább szorul. 

• Csak orvos végezheti.  

• Az orvos kollégákat tehermentesíteni kellene minden más adminisztratív 
feladattól annak érdekében, hogy ezt megfelelően el tudják látni. 

• Bizonyos feladatokat végezhet eü. szakszemélyzet, például vitális jelek felvétele, 
demográfiai adatok rögzítése, stb. 



A gyógyszerészek bevonása 



A gyógyszerészek bevonása 

• Részvétel a vizsgálatokban 
• A részvétel mélysége rendkívül heterogén. 

• Intézménytől, vizsgálatvezetőtől, szponzortól egyaránt függ. 

• Ezt hitelt érdemlően igazolni is tudni kell(ene)! 
 

• Miért „marad ki” gyakran a gyógyszertár a vizsgálatokból? 
• Vizsgálatvezető nem akarja bevonni őket. 

• Személyes viszonyrendszer? 

• Anyagi vetületek? 

• A gyógyszertár nem akar részt venni a vizsgálatban. 

• Személyi/tárgyi feltételek hiánya. 

• Nem megfelelő képzettség (GCP, nyelvismeret, IT készségek) 

• Elzárkózás az új feladatoktól (IWRS, TempTale, e-CaseReportForm) 

• Adminisztratív akadályok. 

• Megfelelő vállalkozási forma hiánya. 

• Nem megfelelő helyi szabályozás. 

• Szponzori lustaság: helyi körülményekről hiányos ismeretekkel rendelkeznek 
a Megbízó képviselői 



Pedig… 



Eltérés a protokolltól = világvége!!!4! 

• CRA/CRO vizit 
 

• Hatósági audit 
 

• Minőségügyi inspekció 
 

• Logisztikai követés 



A leggyakoribb hiba 

• A vizsgálati készítmények nem megfelelő kezelése!!! 
 

• A legtöbb audit és inspekció észrevétel a vizsgálati készítmények nem 
megfelelő kezelése miatt keletkezik. 
 

• A szponzornak a GCP mellett, be kell tartania és be kell tartatnia a GMP 
előírásokat.  
 

• A  monitornak legtöbb munkát a vizsgálati készítmények adminisztrációjának 
és a tárolási körülmények dokumentációjának az ellenőrzése adja. 
 

• A jogszabályi előírások szerint a vizsgálati készítmények kezelése az intézeti 
gyógyszertárak feladata. 
 

• A gyakorlatban mégis gyakran az osztályokon kezelik a vizsgálati 
készítményeket. 



Protokoll-eltérések: a vizsgálati terv betartása 

• Alapvető, hogy a vizsgáló személyzet betartsa a protokoll előírásait.  
 

• Ezt leginkább akkor tudják megtenni, ha egy-egy vizsgáló orvos csak 
ésszerű mennyiségű vizsgálatban vesz részt. 
 

• Szerencsés, ha az osztályon minden orvos részt tud venni vizsgálatokban. 
 

• Fontos, hogy a vizsgálók érdekeltek legyenek, mind anyagilag, mind 
szakmailag  a vizsgálat pontos kivitelezésében. 
 

• A vizsgálók kérdezzenek sokat a monitortól. Inkább kérdezzenek többször, 
minthogy egyszer hibázzanak. 
 

• Ha hibáznak, szóljanak rögtön. Minél előbb szólnak annál könnyebb kijavítani 
egy hibát. 
 

• A centrum ne vállalja túl magát. 



A szponzor szemével 



Jogi háttér = elvárás 

EU:  

 ‘Note for guidance on Good Clinical Practice’  - 
CHMP/ICH/135/95 

 EU Ditrektívák:  20/2001; kiegészítés: 28/2005  

 új direktíva: 536/2014 
 Kötelező minden tagország számára: 2016 május 

 
FDA: FDA Guidelines  (21 CFR part xy) 

Plusz egyéb hatóságok mint: japán, kanadai, kínai, ausztrál, etc 
hatóságok 

ICH-GCP (E6) plusz  ICH guidelines (E1-E18) 

 



Elvárások a szponzor felé/felől? 

 A szponzornak nagyon sok elvárásnak kell 
megfelelnie. Ezeket az elvárásokat tovább „nyomja” a 
vizsgálók felé. 

 Minden a szponzor által kért - elsőre feleslegesnek 
tűnő - dolog egy jogszabály, egy guideline, egy audit 
vagy egy inspekció, etc... miatt van. 

 Folyamatosan nő az elvárások száma. 
 A technikai fejlődéssel párhuzamosan a vizsgálatok 

komplexitása is nő, egyre több elektronikus rendszert 
használnak, ami egyre több munkát jelent, mind a 
szponzor, mind a vizsgálók  számára. 



 

Az FDA a vizsgált klinikai vizsgálóhelyek 52%-ban talált 
valamilyen komoly kifogást. 



 
Az ideális site: rugalmas, nyitott 
és jól szervezett. 
 

 



Az ideális site: „gyár” 

Egy jó centrumnak nem manufaktúraként 
kell működnie, hanem gyárként 

 



Az ideális site delegál! 

A különböző feladatokra különböző embereket kell megbízni.  

Mindenki nem lehet felelős mindenért. A jó centrum alapja a 
feladatok helyes delegálása! 

  

A vizsgálatvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a kijelölt 
embereknek legyen idejük, eszközeik és helyük, hogy a 
vizsgálattal kapcsolatos feladataikat elvégezzék.  
 

„ICH-GCP 4.2.3 The investigator should have available an adequate number of qualified 
staff  and adequate facilities for the foreseen duration of the trial to conduct the trial  

properly and safely.”  



Az kijelölt személyeknek a delegált 
feladatuknak megfelelő képesítéssel kell 
rendelkezniük, amit szükséges igazolni is.  
 

„ICH-GCP 4.2.4 The investigator should ensure that all persons 
assisting with the trial are adequately informed about the protocol, 

the investigational product(s), and their trial-related duties and 
functions. „ 

 

Az ideális site delegál! 



Részfeladatok: 

A vizsgált személyek orvosi ellátása 

 Az egyik legfontosabb feladat, bár sajnos 
egyre inkább hátrább szorul. 

  Csak orvos végezheti. Az orvos kollégákat 
tehermentesíteni kellene minden más 
adminisztratív feladattól annak érdekében, 
hogy ezt megfelelően el tudják látni. 

 Bizonyos feladatokat végezhet eü. 
szakszemélyzet, például vitális jelek felvétele, 
demográfiai adatok rögzítése, etc. 

 



Kapcsolattartás az Intézményi Felülvizsgáló 
Testülettel / Független EtikaiBizottsággal, illetve az 
Intézménnyel 

 

 A vizsgálatok elindítása, a szerződés megkötése a 
kórházzal és egyéb eü. szolgáltatókkal gyakran nagyon 
nehézkes és hosszadalmas. 

 GYEMSZI-nek is volt kezdeményezése ezzel 
kapcsolatban. 

 Engedély dátuma és a centrumnyitás közötti idő 
minden cégnél kiemelt „Metrics”, az országok közt is 
versenyben fontos szempont. 

 Ebben javulni kellene. 

 



A  jó centrum próbálja a szponzort segíteni 
a kórházi adminisztráció útvesztőjében.  
 

Közös érdek a vizsgálat gyors indítása. 

 

 



A vizsgálati protokoll 

A vizsgálati terv betartása 
 Alapvető, hogy a vizsgáló személyzet betartsa a protokoll 

előírásait. Ezt leginkább akkor tudják megtenni, ha egy-egy 
vizsgáló orvos csak néhány vizsgálaton van rajta.  

 Szerencsés, ha az osztályon minden orvos részt tud venni 
vizsgálatokban. 

 Fontos, hogy a vizsgálók érdekeltek legyenek, mind anyagilag, 
mind szakmailag  a vizsgálat elvégzésében.  

 A vizsgálók kérdezzenek sokat a monitortól. Inkább 
kérdezzenek többször, minthogy egyszer hibázzanak. 

 Ha hibáznak szóljanak rögtön. Minél előbb szólnak annál 
könnyebb kijavítani egy hibát. 

 A centrum ne vállalja túl magát. 



 A gyógyszertárolásra szigorú követelmények vonatkoznak, 
amelyeknek a feltételei a gyógyszertárban adottak, az 
osztályon nem mindig biztosítottak. 

 Kalibrált hőmérők használata. 

 A hűtőberendezések megfelelő karbantartását igazoló 
dokumentumok. 

 Rendszeresen, akár napi szinten vezetett hőmérsékleti naplók, logok. 

 A szobahőn tárolt készítményeknél a hőmérséklet megfelelő 
szabályozása télen-nyáron (légkondi, megfelelő fűtés) 

 Korlátozott  hozzáférés, csak a kiképzett személynek lehet 
hozzáférése a vizsgálati készítményekhez. 

 

A vizsgálati készítmény 



 Megfelelő körülmények a folyamatos hőmérséklet 
monitorozásra, TempTale eszközökök, beépített hőmérséklet 
rögzítők esetleges használata. 

 Gyógyszerhűtők használata a hőmérséklet kilengések 
csökkentése miatt. 

 Megfelelő személyzet biztosítása, aki mindig helyben van és 
elérhető. 

 Az esetleges gyógyszerelváltozások, minőségi problémák 
figyelemmel kisérése. 

 Elégséges és megfelelő hely gyógyszerek tárolására. 
Páratartalom és fényerősség szabályozása. 

 Vizsgálati készítmények szeparált tárolása, a 
gyógyszercserék lehetőségének a minimalizálása. 

 

 

A vizsgálati készítmény 



Gyógyszertárolási körülmények folytás... (2) 

 A vizsgálati készítmények megfelelő kiadása, a visszahozott 
készítmények megfelelő kezelése (inventory és 
accountability megfelelően, napra készen dokumentálva- 
„Inspection readiness”) 

 A szállításra vonatkozó dokumentáció kezelése, 
naprakészen tartása.  

 A szállítmányok megfelelő átvétele, regisztrálása az 
elektronikus (IWRS) és papír alapú rendszerekben. 

 A betegek részére megfelelő alkalmazási instrukciók 
átadása. 

 A lejárt, visszahozott és egyéb okokból megsemmisítendő 
vizsgálati készítmények megfelelő tárolása és kezelése. 

 

A vizsgálati készítmény 



Gyógyszertárolási körülmények folytás... (3) 

 Ha a site-on történik a megsemmisítés, akkor ennek koordinálása, a 
megfelelő dokumentáció biztosításával. 

 

 Esetleges vizsgálóhelyközti transfer biztosítása. 

 

 Bármilyen probléma esetén a vizsgálati készítmények megfelelő 
elkülönítése, karanténba helyezése. A karantén egyszerre jelent 
fizikai áthelyezést és jelentést az IWRS rendszerben.  

 

 Infuziós készítmények megfelelő elkészítése, pontos adagolási 
instrukciók megadása, például helyes cseppszám. 

 

 Amennyiben a végleges gyógyszerforma a vizsgálóhelyen készül el, 
akkor a GMP előírásokat is be kell tartani. Lásd radiofarmakonok, 
kemoterápiás infúziók. 

 

EU GMP Annex 13- A vizsgálati készítmények gyártásával foglalkozó külön fejezet. 

 

 

A vizsgálati készítmény 



 

A vizsgálati készítmények betegeknek történő kiadását, 
visszavételét a vizsgálóknak a forrás dokumentumban 
fel kell tüntetniük és a CRF-ben rögzíteniük kell.  

 

Ehhez az információ átadásra van szükség a vizsgálati 
készítményt kezelő személy és a vizsgáló között.   
Kommunikáció a különböző részlegek között gyakran 
problémás. 
 

A vizsgálati készítmény 



Randomizálási eljárások és a vak jelleg 
megszüntetése 

 
 Ez normál esetben nem szokott problémát okozni. 

 

 A kockázat olyan esetekben van, amikor „vak” (blinded) 
és „látó” (unblinded) csapatra van szükség. 

 

 Ilyenkor célszerű ismételten a gyógyszertár segítségét 
kérni a problémák elkerülésére. 

 

Randomizálás 



Betegtájékoztatás, beleegyezés 

A vizsgált személyek tájékoztatás utáni beleegyező 
nyilatkozata. 

 
 Nagyon komolyan kell venni betegtájékoztatás és beleegyezés 

dokumentálását. 

 Minden audit, elsődleges célja ezen folyamat felderítése. 

 Beteg csak az aláírást követően vehet részt vizsgálat 
specifikus vizsgálatban beavatkozásban. 

 Jogi következményei lehetnek a hibáknak. 

 Dokumentálni kell azt is, hogy a beteg másodpéldányt kapott. 

 A kiegészített új betegtákékoztatást is komolyan kell venni. 

 



Forrásdokumentáció 

Nyilvántartások és jelentések 

 
 A vizsgálatvezetőnek biztosítania kell, hogy az egyéni adatlapokon 

(CRF), továbbá valamennyi előírt jelentésben a megbízó számára 
jelentett adatok pontosak, teljesek, olvashatóak legyenek és az 
adatok jelentése időben megtörténjen. 

 

  Az egyéni adatlapon (CRF) jelentett és a forrásdokumentumokból 
származó adatoknak  összhangban kell lenniük egymással, illetve 
más forrásból származó dokumentumokkal. Az esetleges eltéréseket 
meg kell magyarázni mindig avgy javítani kell. 



Forrásdokumentáció 

A klinikai vizsgálat egy adatgyűjtés, ezért nagyon fontos a 
megfelelő forrásdokumentáció elkészítése. 

 

 A forrásdokementumnak hitelesnek kell lennie, minden a 
CRF által kért adatot tartalmaznia kell, plusz azt is amit a 
CRF nem kér, de a beteg egészsége szempontjából 
fontos lehet. 

 Aláírás kell minden forrásdokumentumra. 

 A beteg kórtörténetére vonatkozóan a lehető 
legrészletesebb dokumentációnak kell rendelkezésre 
állni a beválasztás és kizárási kritériumok ellenőrzésére.  

 Minden változtatást kézjeggyel és dátummal kell ellátni, 
a kijavított adatnak is lászania kell. 



Biztonsági jelentések 

 Súlyos nemkívánatos esemény (SAE) jelentés. 
  

 Kiemelten kritikus pontja a vizsgálatoknak. Az azonnali 
jelentési kötelezettségnek nehezen tudnak megfelelni a 
vizsgálók. 
 

 Komolyan kell venni, mindig hívni kell a monitort, ha 
SAE. 
 

  Orvosnak kell jelentenie. 



 
FDA warning letter.  
 
 Az FDA által kiadott figyelmeztetés, amely egy inspekciót követően, 

akkor kerül kiadásra, ha a problémák veszélyeztetik a betegek 
biztonságát, vagy a vizsgálati eredmények hitelességét.  
 

 Az FDA honlapon is publikált levél, amely komoly presztízs-
veszteséget jelent. 
 

 Ha vizsgákó kapja, akkor nagyon nehézségek által vehet részt klinikai 
vizsgálatban. 
 

 A Megbízó számára jelentheti a gyógyszerfejlesztés leállítását is. 

 



FDA warning letter-2009-
Ceftofibrol 

 Study monitors failed to identify that on multiple occasions, site 
personnel documented administration of study drug to different subjects 
at precisely the same time. 
 i) Study Coordinator (b)(6) was documented as having administered study drug to the 

following subjects at the same time on the same date: 
 (a) Subject #1266 at 09:00-10:00 and Subject #1267 at 09:00-10:00 on 7/2/05 

(b) Subject #1266 at 09:00-10:15 and Subject #1267 at 09:00-10:15 on 7/3/05 
(c) Subject #1266 at 21:00-22:00 and Subject #1267 at 21:00-22:00 on 7/5/05 
(d) Subject #1266 at 21:00-22:00 and Subject #1267 at 21:00-22:00 on 7/6/05 
(e) Subject #1266 at 09:00-10:00 and Subject #1267 at 09:00-10:15 on 7/7/05 
 

 iv. For Study (b)(4) at Site #509, study monitors failed to ensure that 
reconstituted study drug infusion solutions were stored appropriately. 

 For Study (b)(4) at Site #520, study monitors failed to document the out-
of-range temperature readings noted at this site, and failed to provide 
appropriate follow-up instructions to the site regarding the usage of the 
kits in a particular shipment. 



FDA warning letter-2009 

  For Study (b)(4) at Site #520, study monitors failed to identify 
discrepancies in the time of delivery of study drug to the nursing unit, as 
recorded on (b)(4))” worksheets; and the time of administration of the 
study drug, as recorded on “Administration of Study Medication” 
worksheets for multiple subjects. For example: 
 
 a) Subject #1187’s source documents indicate that: 

 
○ i) on 3/1/05, study drug was delivered at 19:05; study drug administration time is 

documented as 18:00-19:00 
○ ii) on 3/2/05, study drug was delivered at 19:10; study drug administration time is 

documented as 18:00-19:00 
○ iii) on 3/11/05, study drug was delivered at 18:05; study drug administration time is 

documented as 18:00-19:00 
○ iv) on 3/12/05, study drug was delivered at 18:40; study drug administration time is 

documented as 18:00-19:00. 

 
 



FDA warning letter-2009 

 For Study (b)(4) at Site #551, monitors failed to identify that 
study documents contained conflicting information regarding 
accountability of the drug. When “ (b)(4))” and Drug 
Accountability Form source document worksheets were 
compared, it appears that on multiple occasions, the same kit 
vial was recorded as being given to more than one subject; 
and/or on more than one occasion, to the same subject; or 
the recorded kit-vial information was incomplete. Examples 
include, but are not limited to, the following: ... 

 

 



FDA warning letter-2009 

 At Site #063, for Study (b)(4) study monitors failed to ensure that planned 
study blinding procedures were correctly followed. This study was to be 
conducted in a double-blind fashion. According to the Protocol (Section 
6.2 Blinding and Randomization), “The unblinded pharmacist will be 
responsible for preparing the study medication for each subject in such a 
way that investigators and staff remain blinded to the medication being 
administered.” 
 
 a) At Site #063, study nurses, rather than the unblinded pharmacist, were 

responsible for completing drug dissolution and reconstitution, as well as 
administering study drug infusions and caring for the subjects. Therefore, nursing 
personnel caring for subjects (i.e. study staff) were not blinded to study treatment, as 
specified by the protocol. 
 

 For Study (b)(4) at Site #551, study monitors failed to identify that the 
unblinded site pharmacist did not receive baseline creatinine clearance 
(CrCl) results in time to ensure appropriate study drug dosing 
calculations, as required by the protocol 
 
 



FDA warning letter-2009 

 Study monitors failed to identify that, for at least fourteen subjects 
(#141051, #140040, #140051, #141050, #141074, #141080, 
#141061, #141067, #141066, #141062, #141068, #141059, 
#141060, and #141079) enrolled in Study (b)(4) at Site #551, the 
drug-infusion order was reversed daily for infusions #4 and #5. For 
example, for Subject #141051 in the (b)(4) arm, the protocol required 
that the fourth dose be placebo, given over 60 minutes, and that the 
fifth dose be (b)(4) given over 120 minutes; however, the site 
personnel administered (b)(4) over 120 minutes as the fourth dose, 
and placebo was administered over 60 minutes as the fifth dose. 

 



A gyógyszerész szemével 



Intézeti gyógyszerész szerepe a klinikai 
vizsgálatban jogszabályi háttér 

 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 

  A beteg intézeti tartózkodása alatt a kezelése során csak az intézet 
gyógyszertára által bevételezett és onnan az osztályokra, részlegekre 
kiadott gyógyszerek - ideértve a kórházi, klinikai vizsgálatok céljából 
érkezett készítményeket - alkalmazhatók 

 

 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet.  

 27. §: „A vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatban való 
részvételének biztosítása, valamint az alkalmazáshoz szükséges 
szakmai tanácsadás, tájékoztatás biztosítása az intézeti gyógyszertár, 
illetve az intézeti gyógyszerész feladata.” 

 



 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 

 

 33. §:  „A klinikai vizsgálat céljára beérkezett és a beteg kezelése 
során felhasználásra kerülő vizsgálati készítményekről az intézeti 
gyógyszertárban elkülönített nyilvántartást kell vezetni. „ 

 

 A nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

○ a klinikai vizsgálat címét, fázisát, a gyártó vagy vizsgálatot folytató 
cég nevét, címét,  

○ a klinikai vizsgálatot folytató osztály megnevezését, a vizsgálatot 
vezető orvos nevét;  

 

 



 

• A vizsgálati készítmény megnevezését, gyártási számát, 
vizsgálati számát, felhasználhatósági határidejét, az 
eltartására vonatkozó előírásokat, 

• Klinikai vizsgálatra engedélyezett mennyisége feltüntetését;  

• A klinikai vizsgálatot engedélyező határozat számát;  

• A kórház vezetőjének a klinikai vizsgálatot befogadó 
nyilatkozatát és annak nyilvántartási számát.  

• A klinikai vizsgálatra szánt vizsgálati készítmény csak az 
előzetes nyilvántartásba vételt követően kerülhet 
felhasználásra. 



Gyógyszerészi feladatok a klinikai 
vizsgálatban 

• A vizsgálati készítmény megfelelő tárolásának 
biztosítása (hőmérséklet, páratartalom, fény) 

• Temperature log vezetése 

• A vizsgálati készítmény átvétele, IWRS jelentés 

• Drug accountability log pontos nyilvántartása, 
készlet ellenőrzése 

• A vizsgálati készítmény betegre szóló kiadása, 
dózis ellenőrzése 

• Ha szükséges a vizsgálati készítmény előállítása 
illetve előállításának felügyelete 

 

 



Gyógyszerészi feladatok a klinikai 
vizsgálatban 

 A vizsgálati készítmény farmakodinamikai, 
farmakokinetikai tulajdonságainak ismerete. 

 A vizsgálati készítmény kontraindikációjának 
ellenőrzése. 

 A vizsgálati készítmény és más készítmények 
interakcióinak felügyelete, jelentése. 

 A vizsgálati készítménnyel kapcsolatos hiba 
észlelése, szükség esetén karanténba 
helyezése és azonnali kontakt a CRA-val, 
szponzorral. 

 

 



 A kettős vak vizsgálatban általában a gyógyszerész 
unblinded, ennek megőrzése. 

 Biztosítja a vizsgálati alanyok biztonságát, jóllétét 
és jogainak betartását 

 A gyógyszerész az intézményi kutatásetikai 
bizottság tagja. 



Összefoglalva 
 A gyógyszerész közvetve hozzájárul a klinikai 

vizsgálat sikerességéhez, hiszen szerepe van 
abban, hogy vizsgálati alany joga, biztonsága 
és jólléte megfelelő védelemben részesüljön. 

 Pontos, precíz dokumentációval biztosítja, 
hogy a vizsgálatban valós, megbízható adatok 
szerepeljenek. 



Klinikai vizsgálatok fontossága 
 • Évente 45 milliárd forint plusz bevétel a magyar 

nemzetgazdaságnak, GDP 0,2 %-a. 

• A résztvevő kórházak és egészségügyi 
dolgozók  ebből évente 15 milliárd forint plusz 
bevételre tesznek szert. 

• 2008-2012 adat szerint 90.000 beteg jutott 
hozzá a legkorszerűbb terápiához, anélkül, 
hogy plusz terhet jelentett volna a biztosítói 
kasszának. 

Antal J, Szepezdi Zs, Nagyjánosi L, Kaló Z. A nemzetközi klinikai vizsgálatok 
helyzete és hozadéka Magyarországon. IME 2010. 9. 1. 5-10.  

 



Személyes észrevételek 
 A gyógyszerészi részvétel a vizsgálatok kis 

százalékában valósul meg. 

 Abban az esetben ha bevonásra kerül a 
gyógyszerész, a díjazás nem minden esetben 
teljesül, nincs egyéni szerződés.  

 Co-investigator, study nurse, coordinátor . 

 Tapasztalataim szerint a PI nem tudja ellátni a 
szponzor által megkövetelt módon több study 
koordinálását a mindennapi munkája mellett. 



Személyes észrevételek 
• Szabadságolás esetén a rendszer 

összeomlik…Nincs helyettesítő megjelölve, oka 
a díjazás szétosztása. 

• Megoldás: Multidiszciplináris csapat létrehozása 
(co-investigator, study pharmacist, study nurse, 
coordinator (SMO)). Motiválttá tenni a vizsgálat 
résztvevőit és szükség esetén helyetteseket 
delegálni. Minden résztvevő, annyit vállaljon, 
amennyit maximális szakértelemmel, 
precizitással el tud végezni. 

 



 Tapasztalatok 

 

 Telefonos értesítés a vizsgálatról 

 Gyógyszerészi adatok bekérése ( mihez is..?) (Önéletrajz,aláírási címpéldány 
stb.) 

 „Hozzájárulási nyilatkozat „? Mihez járulunk hozzá? ( Így szokás..?) 

 „Lemondás” a gyógyszerészi teendőkről?  Gyógyszerészi létszám? 

 Nyilatkozatban rögzített személyi-tárgyi feltételek megléte…(gyógyszerész ?) 

 Felelősségi körök?! 

 Pharmacy Manual hol található?  

 Ki a gyógyszerkészítő ? 

 Study koordinátor – gyógyszerész  ? 

 Gyógyszerészi szerződés kérdése? 

 

 



A jogász szemével 





 



 

 



 



FELEK 

• Megbízó/Szponzor  - Megbízott /Egészségügyi Intézmény  
[székhely, adószám, bankszámlaszám, képviseltre/cégjegyzésre 
jogosult személy] 

VIZSGÁLAT 

• protokollszám, vizsgálat címe, vizsgálati készítmény, 

•  bevonni tervezett betegszám,  

• vizsgálat várható időtartama 

• a vizsgálatot elvégző egészségügyi intézmény adott szervezeti 
egysége (pl. intézet v. klinika),   

• vizsgálatvezető (PI) személye, gyakran társvizsgáló is 

FELELŐSSÉG 

TITOKTARTÁS 

• melyik fél miért felel, ki miért köteles helytállni? 

• tipikus kártérítési esetek, felelősségek 

•  tipikus kívánalmak a Szponzor oldaláról, az ún. „Bizalmas    
információk” 



 

PUBLIKÁCIÓ 

• Szabadalmi szabályok: szabadalmi bejelentés előtt ne 
publikáljanak a találmánnyal kapcsolatos információt - PTK 
alapján, a kutatási szerződésben a feltaláló (itt: PI) publikációs 
jogai gyakorlásának feltételei  

• Szponzori érdekek védelmében csak előzetes írásbeli 
hozzájárulással 

• Publikáció előtt „ előzetes véleményezés, jóváhagyás ” kikötése 

 

ADATVÉDELEM 

• Személyes adatok Szponzor általi kezelése, kiadása, átadása,  

• A vizsgálati és beteg adatok Megbízott általi kezelése, átadása 

FELMONDÁS 

MEGSZŰNÉS 

•  Rendes  felmondás és rendkívüli okok felmondási okok rögzítése, 
mindkét fél oldaláról 

• Megszűnést/Felmondást követő elszámolási kötelezettség 

• ún. továbbélő rendelkezések a – a szerződés azon szabályai 
melyek a Feleket a jogviszony megszűnését követően is köti ill. 
jogosítják 



VIS MAIOR 

• Vis maior helyzetek: a vizsgálat /szerződés sorsa nem várt 
események (pl. háború, árvíz stb.) esetén 

JOGHATÓSÁG 

• tanácsos az eü. szolgáltató székhelye szerinti Bíróság 
illetékességét és a magyar jogszabályok alkalmazást kikötni 

• kétnyelvű szerződés esetén a magyar nyelv legyen az 
irányadó, már csak a joghatósági kikötésre figyelemmel is 

 

KÖLTSÉGVETÉS 

 

 

•  a vizsgálat teljes költségének finanszírozása, betegre / 
vizitekre/ időszakokra leosztva,  

• a fizetési ütemezés pontos megjelölésével 

• kiegészítő diagnosztikai eljárások díjazásnak elkülönítése  

 
 





SZERZŐDŐ 
FELEK? 

 

• Jogszabályi rendelkezések nem egyértelműek a szerződő felek 
személyét illetően, az „ILLETVE” szó használata nem 
szerencsés a jogszabályszövegben (Gyógyszertörvény 3. § (8) 
bek.) annak kettős jelentése okán (ÉS/VAGY 
szövegkörnyezettől függően) 

 

ADMINISZTRATÍV 

AKADÁLYOK 

• Kritikaként: 

• hosszú szerződéskötési mechanizmus,  

• eltérő szponzori és megbízói szerződéses kritériumok, elvárások 

• elnagyolt vagy éppen túlbonyolított intézményi belső ügymenet  

JAVASLAT 

 

 

• Alapvető szerződéses minimumkövetelmények – 
„Zsinórmérték” megadása ajánlás formájában a 
szerződéskötési szabadság megtartása és biztosítása 
mellett 

• Vizsgálati készítményekkel kapcsolatos gyógyszerészi 
feladatok, kötelezettségek egzakt rögzítése a 
szerződésben 

 

 



Költségvetési támogatással igénybe 
vehető orvosi ellátások állam általi 

támogatása: 

A központi költségvetésből 

Pl.: Az állami érdekből végzett 
orvosbiológiai kutatás során támogatott 

ellátások, illetve, ennek 
keretében/részeként kezdeményezett 

további járóbeteg-szakellátások??? 

Egészségbiztosítási Alap 
terhére 

Pl.: háziorvosi alapellátás, járóbeteg-
szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás 

 

Az az egészségügyi szolgáltatás, amelynek fedezete a központi 

költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül 

sincs biztosítva, az az egészségügyi szolgáltató által 

meghatározott térítési díj ellenében, állami támogatás nélkül 

vehető igénybe  
Pl.: a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások, 

illetve, ennek keretében/részeként kezdeményezett további 

járóbeteg-szakellátások.  

 



Kettős 
finanszírozás 

tilalma 

Kizárólag 
orvostudományi 

kutatások 
keretében végzett 

ellátások nem 
számolhatók el 
finanszírozott 

teljesítményként, 
mert annak 

megtérítésére 
jogszabály alapján 

más köteles 

Az egészségügyi szolgáltató 
által az orvosbiológiai 
kutatásokról vezetett 

nyilvántartás a 26. számú 
melléklet szerinti adatokat 

tartalmazza, amely adatokat 
az adott orvostudományi 

kutatáshoz(!?) kapcsolódóan 
elvégzett utolsó beavatkozás 

hónapját követő hónap 5. 
napjáig megküldi a 

finanszírozónak 

A  

Szponzorok a klinikai 
vizsgálatok során csak a 
rutinszerű, megszokott 
egészségügyi ellátáshoz 

képest nyújtott 
többletszolgáltatásokat 

finanszírozzák, valamint 
emellett kötelezettségük a 

vizsgálati készítmény 
térítésmentes 

rendelkezésre bocsátása. 

OEP álláspontja: 

amennyiben egy beteg 
orvostudományi 

kutatásban vesz részt, 
akkor annak teljes 

költségét a Szponzornak 
kell finanszíroznia, és az 
egészségügyi szolgáltató 
az adott szolgáltatást az 
„F” vagy „G” térítési kód 
alatt köteles lejelenteni 

az OEP felé. 

OEP részére 
benyújtott 

finanszírozási 
jelentésben nincs arra 
mód, hogy egy ellátási 

esemény 
finanszírozása két 

különböző forrásból 
történhessen 



Jogszabályok 
következetlenül 

használják az 
orvosbiológiai és 
orvostudományi 

kutatás 
fogalmát. 

Az orvosbiológiai 
kutatásokról szóló 
11/1987. (VIII.19.) 

EüM rendeletet 
váltotta fel (2001. 

nov 1-ig ) 

Az 
orvostudományi 

kutatásokról szóló 
23/2002. (V.9.)  

EüM. Rendelet  

(2002. júl. 1-től) 

Orvosbiológiai 
kutatás fogalma 
orvostudományi 

kutatásra 
módosult 

Érdekesség: 
GCP: Nem-

klinikai 
vizsgálat 

(Nonclinical 
Study) 

Orvosbiológiai 
vizsgálat, 

melyet nem!! 
emberen 
végeznek 

Egészségügyről 
szóló törvény egy 

helyen még 
mindig használja 
az orvosbiológiai 
kutatás fogalmát  

142. § (3) Ha törvény kivételt nem tesz, 
az e törvényben foglalt ellátások és 
feladatok közül a központi 
költségvetésben kell biztosítani: 

• (5)bekezdésben meghatározott 

személy részére az állami 
érdekből végzett 
orvosbiológiai kutatások 
keretén belüli gyógyító célú eljárások 
alkalmazásával kapcsolatos ellátások 
 

43/1999. (III. 3.) Korm. 
rendelet 

az egészségügyi 
szolgáltatások 

Egészségbiztosítási 
Alapból történő 

finanszírozásának 
részletes szabályairól 

3) Az egészségügyi szolgáltató által az orvosbiológiai 
kutatásokról vezetett nyilvántartás a 26. számú 

melléklet szerinti adatokat tartalmazza. 26. sz. 
melléklet címe: adatlap orvostudományi kutatásokról 



OEP tájékoztató a járóbeteg-szakellátás és a 
gondozók teljesítmény-elszámolásának 
ügyviteléhez 

Térítési kategória  

0F - orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával 
összefüggő beavatkozások 

0G - orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, 
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával 
összefüggő beavatkozások miatt bekövetkezett 
szövődmények ellátása 

 

14. sz. melléklet a 43/1999. (III.3.) Korm. 
Rendelethez/ adatlap kórházi (osztályos) ápolási 
esetről: 

Térítési kategória 

F – magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 
18. § (6) bekezdésének l)pontja szerinti kizárólag 
orvostudományi kutatás keretében végzett 
beavatkozást is tartalmazó ellátása 

G - magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 
18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti kizárólag 
orvostudományi kutatás keretében végzett 
beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény 
ellátása 



Az evidence based medicine szemével 



Megpróbálni kezelni a kezelhetetlent 

 Információ robbanás 

 Közel 22 hónap alatt az emberiség 

     tudásanyaga megduplázódik 

 

 

 Az irodalom hatalmas és felhígult 

 Publikációs kényszer 

 (publish or perish)…. 

    (19 cikk/ szakember/ nap) 



A bizonyítékokon alapuló orvoslás 

Nem az információ elérése jelent problémát 
(informatika) 

 

Heterogén információk között kell eligazodni 

 

Előre meghatározott, szisztematikusan felépített, 
objektív értékelést hoz be! 



Mi vezetett az EBM szükségességének felismeréséhez? 

 A tudományos információrobbanás következtében az 
információ áradat áttekinthetetlen. 

 A megalapozott döntésekhez szükséges információk 
legfeljebb 30%-a áll rendelkezésre a szakemberek 
munkahelyén (Nyugat-Európa). 

 Az orvosi szakirodalom (is) felhígult, inflálódott és 
devalválódott 

 Az evidenciák, vagy alkalmazásuk hiányát mutatja az 
ellátási gyakorlatban kimutatható jelentős 
változékonyság. 

 Az egyéni észlelhetőség határain nagy valószínűséggel 
kívül esik a valódi (releváns) konklúzió 



Bizonyítékokon Alapuló Orvoslás 
(Evidence-based Medicine) 

• Szakácskönyv-medicina? 



Bizonyítékokon Alapuló Gyakorlat 
(Evidence-based Practice) 

A legjobb 
tudományos 

bizonyíték 

Adott beteg 
jogai, 

preferenciái 

Az egyéni 
klinikai 

tapasztalat, 
tudás 



1. Bizonyíték 

Bizonyítékok ereje időben változhat 

2. Bizonyíték 

Fontos ismerni a bizonyíték szintjét adott terápia megválasztásakor 

Évek 



A bizonyítékok szintjei 

1. Jó minőségű szisztematikus áttekintések 

2. Nagy randomizált vizsgálatok egyértelmű eredménye 

3. Kis randomizált vizsgálatok bizonytalan eredménye (pl. 
pozitív trendek statisztikai szignifikancia nélkül) 

4. Kohorsz vizsgálatok 

5. Eset-kontroll vizsgálatok 

6. Nem kontrollált vizsgálatok megfigyelései 

7. Esetsorozatok és esetleírások 

8.  Személyes tapasztalaton alapuló vélemények és szakértő 
bizottsági jelentések 



A klinikai vizsgálatok eredményének újraelemzése 

 Ha újraelemezzük a már megjelent klinikai vizsgálatokat, 
az újraelemzések harmada a korábbitól jelentősen eltérő 
következtetésekre vezet… 

 64 év alatt csak 37 reanalízist találtak Medline-on. 

 Az újbóli elemzések leggyakrabban a statisztikai 
megközelítésben és a kérdéses kimenet definíciójában 
vagy mértékében különböztek az eredeti 
tanulmányoktól. 

 Reprodukálhatóság alapvető igénye→publikált 
vizsgálatok nyers adataihoz való hozzáférhetőség. 

 Milyen adatformátumban? Mely adatokat osszák meg? 
Ki férhet hozzá? (aggályok, nincs konszenzus). 

 

 



 Methotrexat autoimmun szisztémás szklerózis 
kezelésében nem hatékonyabb a placebonál (Pope et al 
2001). 

 A reanalízis eredménye szerint a methotrexat 
hatékonyabb a placebonál és a szisztémás szklerózis  
ígéretes gyógyszere lehet (Johnson et al 2009). 

 Más statisztikai megközelítést használt (bayesi elemzés). 

A klinikai vizsgálatok eredményének újraelemzése 



 A klinikai vizsgálatok megjelent eredményei szerint a 
Tamiflu hatékonynak bizonyult influenza kezelésében. 

 Számos ország nagy mennyiségben vásárolt a szerből. 

 Az adatok reanalízise során a Cochrane Collaboration 
felfedezte, hogy a vizsgálatnak nem minden adatát 
hozták nyilvánosságra. 

 Négy évig küzdöttek azért, hogy a Roche kiadja a 
publikálatlan adatokat, végül sikerrel. 

 A Tamiflu nem olyan hatékony, mint azt korábban 
publikálták (Science, Armed with new data, researchers again 

challenge effectiveness of antiflu drug). 

 

 

A klinikai vizsgálatok eredményének újraelemzése 



Növekvő igény a klinikai kutatások 
torzításmentes publikálására 

 Átlátható és precíz beszámoló a kutatás 
módszertanáról és eredményeiről segít az olvasónak 
a validitás és megbízhatóság megítélésében. 

 A nem adekvát beszámoló eltorzíthatja a valós 
módszereket és eredményeket. 

 Megakadályozza a hatékony beavatkozások mielőbbi 
alkalmazását. 

 Az adott vizsgálatba ölt pénz elvész. 

 Nem etikus a vizsgálatban résztvevőkkel szemben. 

 Minden új tudományos eredményre szükség lenne. 



A klinikai kutatások elégtelen minőségű közlésének 
elemei 

Közlési torzítás 

Vizsgálati 
kimenetek, 
végpontok 

szelektív jelentése 

Eredmények 
értelmezésének 

torzítása 

Nemkívánatos 
események nem 

megfelelő 
jelentése 

A vizsgálati 
módszerek nem 

megfelelő 
jelentése 



Közlési torzítás káros hatásai a betegellátásra 

Publikált adatok összegzése 
alapján gyermekekben 
depresszióban bizonyos SSRI 
szerek haszon-kockázat 
profilja kedvező 

Nem publikált adatok 
hozzáadásával már a legtöbb 
gyógyszernél NEM kedvező 
a haszon-kockázat profil 

Whittington et al, Lancet 2004; 363: 1341-5 



Publikációs torzítás vizsgálata tölcsérábrával 
(funnel plot) 
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Effect 
(relative risk) 

P<0.001 at Egger test 

P<0.001 at Peters test 
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 Favours cilostazol  Favours control 

Biondi-Zoccai et al, Am Heart J 2008 



Reporting guidelines 

 Cél: a közlemények minőségének javítása. 

 Minimálisan milyen információk jelenjenek meg egy 
közleményben. 

 Az olvasó ezek alapján értékelni tudja a vizsgálat 
módszereit és az eredmények klinikai relevanciáját. 

 Adott terület szakértőinek konszenzusán alapuló 
„checklist”. 



Randomizált kontrollált vizsgálatokból írt 
közlemények tartalmi követelményei 

 The CONSORT statement 

 www.consort-statement.org 

 Checklist 

http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/


RCT: CONSORT STATEMENT 
Moher et al, JAMA 2001 



RCT: CONSORT STATEMENT 



Szisztematikus irodalmi áttekintés 

 Olyan tudományos megfigyelés, amelyekben a 

„vizsgálati egység” nem a beteg(csoport), hanem a 

korábban megjelent tudományos közlemény. 

 A szerző előre lefektetett, a közleményben leírt elvek 

szerint gyűjti össze az összes létező információt. 

 Az olvasó a leírás alapján megismételheti az 

információgyűjtést. 

 Konkrét, jól definiált kérdésfelvetésen alapul. 

 Az egyes tanulmányok módszertanának értékelése. 



Metaanalízis 

• Több azonos tárgyú vizsgálat közlésre került 
eredményeinek statisztikai összegzése. 

• 1972: új-zélandi orvosok feltételezték, hogy egy rövid, 
olcsó szteroidkezelés javíthatja a koraszülöttek életben 
maradási esélyeit. 

Prevention of prenatal death 

by antenatal  

corticosteroid therapy for  

fetal maturation. 

 



P érték, konfidencia intervallum 

 P érték nagysága annak a valószínűsége, hogy a 
csoportok közötti különbség csupán a véletlen 
műve. 

 P érték kicsi→véletlen szerepe kicsi 

 P<0,05 

 P=0,049 vs. P=0,051. óvatosan értelmezni 

 Statisztikai szignifikancia vs klinikai szignifikancia 



Konfidencia intervallum  
(megbízhatósági tartomány) 

 A becslések bizonytalanságának számszerűsítésekor 
az az intervallum, amely egy bizonyos (általában 
95%) valószínűséggel magában foglalja a becsült 
populációs paraméter valódi értékét. 

 Minél kisebb és nem fedi át a kezelés 
hatástalanságának vonalát, annál jobb. 

 Klinikai relevancia vizsgálata itt is alapvetően fontos 



Konfidencia intervallum (Confidence Interval, CI) 
 Valójában egy becslés, amely valós érték elhelyezkedését 

becsüli adott (pl. 95%-os) biztonsággal. 

 Tehát azt jelenti, hogy csak nagyon kicsi (5%) az esélye annak, 
hogy a valós érték a CI által meghatározott intervallumon 
kívül esik. 

 A vizsgált minta elemszámának növekedésével a CI szélessége 
csökken. 

 Ha a CI által meghatározott terület átfed a „nincs hatás” 
vonalával,  akkor azt állapíthatjuk meg, hogy nincs szignifikáns 
különbség.  

0,8 0,6 1,2 0,4 0,2 1 

RR = 0,72; 95%CI 0,22-1,22 

RR = 0,72; 95%CI 0,5-0,92 
Szignifikáns 

Nem szignifikáns 



Betegközpontú kimenetek prioritása 

Patofiziológiai szemléletű 
kimenetek 

Betegközpontú kimenetek 

E-vitamin jó antioxidáns 
aktivitással rendelkezik 

Magas dózisú E-vitamin 
szupplementáció fokozott 
mortalitáshoz vezet 

Flecainide visszaállítja a 
normál sinus ritmust 
kamrai tachykardiás 
betegekben 

Flecainide növeli a kardiális 
mortalitást 
postmiokardiális 
infarktusos betegekben 



Mikor bízzunk meg a bizonyítékban 

 Betegszám/események száma: a méret a lényeg 

 Alcsoport elemzések veszélyei 

 Bevont beteg menet közbeni kilépése, eltűnése 

 Egyének közötti variabilitás óriási jelentősége a 

gyógyszerterápiára adott válaszban 



Nem kívánt hatások, komorbiditások, 
farmakogenetikai eltérések, interakciók, beteg-

együttműködés, életminőség, költséghatékonyság 

? 

Hatásosság Eredményesség 

Humán 
klinikai 
vizsgálatba 
vont betegek 
száma 
néhány ezer 
fő. 

Vajon mennyire 
lesz a több milliós 
beteg-
populációra 
reprezentatív ez a 
kiválasztott 
minta? 

A GYÓGYSZERTERÁPIA DILEMMÁI 



Farmakoepidemiológia 

 Gyógyszerek hatásának vizsgálata nagyszámú 
emberen 

 Nemkívánatos események és mellékhatások 
számszerűsítése, premarketing vizsgálatokhoz képest 
alaposabb megismerése  

 Évente közel 200000 ember halála hozható 
összefüggésbe mellékhatásokkal az EU-ban évente 

 Olyan betegek is bevonhatóak, akiket törzskönyvezés 
előtt alig vizsgáltak (gyerekekek, idősek, várandósak) 

 Új, nem várt (negatív, pozitív) hatások megismerése 



Epidemiológiai vizsgálati típusok 

 Keresztmetszeti vizsgálat 

 Kohorsz vizsgálat 

 Eset-kontroll vizsgálat 



Epidemiológiai vizsgálatok problémái, kihívásai 

 Zavaró hatás (Confounding) 

 Kiválasztási hiba (Selection 
bias) 

 Megfigyelési hiba 
(Information bias) 



Tudományosan mennyire megalapozott a 
hatóságok gyógyszerbefogadása? 

 2005-2012 között az FDA 188 új gyógyszert fogadott be 
összesen 206 indikációban (JAMA. 2014; 311(4):368-377) 

 74 indikációban (37%) a befogadás alapja mindössze 
egyetlen klinikai vizsgálat volt 

 91 indikációban (45%) elsődleges kimenetelként 
mindössze helyettesítő végpontokat használtak 

 A befogadott gyógyszerek klinikai hatékonyságával 
kapcsolatos bizonyítékok ereje, minősége változatos. 

 Minél több post-marketing vizsgálat lenne szükséges. 

 



 Nem hagyom, hogy megvezessenek. 

 

 

 

 

 

 

A klinikai vizsgálatok eredményeinek kritikus, 
szubjektív értékelése: konklúzió 



Köszönöm a figyelmet! 


