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• Generikumok tulajdonságai (előnyök) 

• Bioekvivalencia (kémiai, biológiai, terápiás ekvivalencia)  

• Bioekvivalencia vizsgálatok 

• Fő vizsgálati elrendezések, paraméterek, döntési kritérium

• Esetszám – variabilitás - általánosíthatóság 

• Nagy variabilitású hatóanyagok (HVDP) 

• Szűk terápiás indexű készítmények (NTID)

• Biowaiver (általános és BCS alapú)

• Kioldódási vizsgálatok (BE vizsgálathoz, biowaiverhez)

• Adherencia faktor (növelése). 

• Összefoglalás - Ellenőrző lista értékeléshez    

Témák



Generikumok – I.  
Az eredeti gyógyszerrel azonos hatóanyag tartalmú  
és összetételű gyógyszereket nevezzük generikumnak.

Másolatai az eredetinek (originálisnak), de 
● az alacsonyabb fejlesztési költségeknek és/vagy
● a hatékonyabb gyártási technológiának köszönhetően

jelentősen olcsóbbak.

Az originális készítmény monopol helyzete megszűnik a generikus termék
megjelenésével, ami szintén árcsökkenéshez vezet (verseny miatt). 

Ez hasznos a betegeknek/fogyasztóknak , de a társadalombiztosításnak is.



Generikumok – II.  
● Kihívás a gyártóknak: 
Az originális termék szabadalmi oltalmának megszűnése
időpontjára ki kell fejleszteni a termék pontos mását, és 
a gyártási eljárást is.  *

● A generikus termék gyártását összetett engedélyezési eljárások előzik
meg, mivel a gyógyszer bizalmi termék, gyártása rendkívüli felelősség. 
A legkisebb hibalehetőséget is ki kell zárni, mivel az emberek egészsége 
múlik a gyógyszergyártás kifogástalan minőségi megbízhatóságán.  

● A generikus terméket minden olyan országban engedélyeztetni kell a   
hatósággal, ahol forgalomba akarják hozni. Ez a folyamat a törzskönyvezés.    

-* Kép: https://www.healthcarepackaging.com/article/applications/healthcare/fdas-labeling-double-standard-brand-name-vs-generics



Generikumok – III.  
Törzskönyvezési eljárás megfelelő időzítésével 
biztosítani a betegek számára a generikumot, 
amilyen hamar csak lehetséges. 

Generikumok előnyei: 

 Biztonságos
Új terápiás kockázatok nem terhelik, nem jár nem ismert,  
vagy nem várt mellékhatásokkal.  

 Olcsó

Nem terhelik az originális készítmények kifejlesztésével járó költségek.  



Generikumok – IV.  
- Az originális termék (Referencia), amivel 
összehasonlítjuk, legalább 10 éve a piacon van. 

Az originális jelöltek közül 10000-ből csak 1 jut el  
oda, hogy termék legyen belőle, 10-12 év kutatás eredményeként. 

- Elvárás egy generikus készítménytől, hogy 
- minőség, 
- hatékonyság és 
- biztonságosság

szempontjából lényegileg hasonló legyen az originálishoz (Referenciához). 

- lényegileg hasonló: kicserélhetők legyenek terápia szempontjából, (több
helyről beszerezhető, többféle generikus készítmény)  



Bioekvivalencia (BE)
• Gyógyszerkészítmények biológiai egyenértékűsége (Teszt - Referencia)

- Biohasznosulás alapján, összehasonlító farmakokinetikai vizsgálattal. 
- A (szájon át  bevett) gyógyszerből mennyi jut be a szisztémás keringésbe.  

• Elvárás: Azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerkészítmények azonos terápiás 
hatást fejtsenek ki.

• Lehetséges módszerek az ekvivalencia bizonyításra:

Farmakológiai- Biológiai- Terápiás  ekvivalencia
azonos hatóanyag                 hatóanyag a keringésbe             azonos terápiás hatást hoznak 
mennyiségek,                          azonos mennyiségben              létre (terápiában felcserélhetők)  
gyógyszerforma és                 és sebességgel jut be/                                
kioldódási profil                  szívódik fel (bioekvivalens) (Metzler C.M., 1974)

• Feltételezés: Ha a hatóanyag felszívódásának mértéke és sebessége két készítményben azonos, akkor
a terápiás hatás is azonos, így a bioekvivalencia vizsgálat alapján terápiás ekvivalenciára
is lehet következtetni.



Fő farmakokinetikai paraméterek 

Plazmakoncentráció - idő görbe a fő paraméterekkel: Cmax, AUC, tmax

AUC: görbe alatti terület (0-t, 0 -  ), Cmax: csúcskoncentráció, tmax: csúcskoncentráció időpontja
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Bioekvivalencia kritérium - klasszikus

 Két készítmény bioekvivalensnek tekinthető, ha a fejlesztett (Teszt), és 
az originális (Referencia) készítmény fő farmakokinetikai paramétereire 
teljesül:

Nem különbözik jobban az originális 
készítménytől a fejlesztett készítmény 
(generikus), mint 20%.  

A Teszt és Referencia átlagok aránya, 
és ezek 90%-os konfidencia 
intervalluma benne van a 0.80-1.20 
tartományban (log-transzformáció 
esetén 0.80 – 1.25).



Bioekvivalencia guideline és a többi…   
EMA bioekvivalencia guideline (2010):
● Guideline on the Investigation of Bioequivalence (CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr**, 

2010)

Kapcsolódó EMA guideline-ok és dokumentumok: 
● Appendix IV of the Guideline on the Investigation on Bioequivalence CPMP/EWP/QWP/1401/98

Rev. 1): Presentation on Biopharmaceutical and Bioanalytical Data in Module 2.7.1, 
EMA/CHMP/600958/2010/Corr.*, 17 November 2011 (1 Jun 2012)

● Questions & Answers: Positions on specific questions addressed to the Pharmacokinetic 
Working Party (PKWP), EMA/618604/2008 Rev. 11, 22 January 2015. 

● Guideline on the pharmacokinetic and clinical evaluation of modified release dosage forms, 
EMA/CPMP/EWP/280/96 Corr1, 20 November 2014 (1 Jun 2015)

● Guideline on clinical development of fixed combination medicinal products, 
EMA/CHMP/281825/2015 (Draft)

● Guideline on bioanalytical method validation, EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 (1 Feb 2012)



Benyújtandó dokumentumok – I.  

A Dosszié (CTD) benyújtandó fejezetei (strukturált információ):

 1.5.2 Information for generic, hybrid or bio-similar applications

 1.9 Clinical trials (lista a vizsgálatok kódjaival és címeivel)

 2.7.1 Summary of biopharmaceutical and associated analytical methods

 5.3.1.2 Bioavailability (BA) Study Reports

 5.3.1.4 Bioanalytical Reports BE Guideline (4.1 és 4.1.2, 6-7 old.)



Benyújtandó dokumentumok – II.  
 2.7.1 fejezet – 2012 óta kötelező!    

● Minden BE vizsgálathoz be kell nyújtani (BE Guideline, 6. old.)
„Module 2.7.1 should list all relevant studies carried out with the products applied for, 

i.e. bioequivalence studies comparing the formulation applied for with a reference medicinal 

product marketed in EU.”

● EU hatósági inspekciók a vizsgáló- és értékelő helyeken - 2.2 táblázat



Bioanalítikai módszer ismételhetőség   

 2.7.1 fejezet – ISR (incurred samples reanalysis)

● Bioanalítikai
ika fejezetben:  

4.3 táblázat

minden pivotal
bioekvivalencia

vizsgálat esetében



ISR – ismételhetőséget teszteli 

 ISR (incurred samples reanalysis): adatok minősége

 Ismételt analízis (minták 5-10%, megfelelő helyekről)

 A bioanalítikai módszernek az ismételhetőségét vizsgálja

 Elfogadási kritérium: mérés átlagától ± 20% az egyes mérések

 Okok: 1. ismert, vagy nem ismert metabolitok visszakonvertálódása 
2. minták inhomogenitása
3. együtt szedett gyógyszerek esetleges hatása



Leggyakoribb vizsgálati elrendezés
• Klasszikus: 2 készítmény, 2 periódus, 2 szekvencia (2x2-es keresztezett), egyszeres dózis 

1. n önkéntes 2.  n önkéntes

1.   TESZT             készítmény (T):

2. n  önkéntes                                             1. n önkéntes

2.    REFERENCIA készítmény (R):

idő

1. aktív periódus     Kimosási periódus     2. aktív periódus

Randomizált, nyílt, egészséges önkéntesekben, 2 azonos elemszámú csoport (Teszt, Referencia).
Mindegyik önkéntes kapja mind a Referencia-, mind a Teszt készítményt, egy,  a vizsgált hatóanyag 
felezési idejétől függő kimosási periódus közbeiktatásával (T-R, vagy R-T sorrendben). 



Standard elrendezés előnyei, hátrányai
• Előnyei:

• Általánosan elfogadott protokoll.  
• Világos statisztikai analízis. 
• Skálázott átlag bioekvivalencia értékelés, benne van  

a statisztikai- és a terápiás ekvivalencia mértéke is. 
• Nem kell külön interpretálni az  eredményt.

• Hátrányai:
• Hosszú felezési idejű készítményeknél megnöveli a vizsgálat időtartamát (pl. amlodipin).
• Önkéntesek szempontjából nem ideális (túl hosszú ideig tart).
• Nem optimális nagy variabilitású készítmények esetén (ismételt vizsgálat).
• Carry-over (áthúzódó) hatás esetén nem lehet bizonyítani a BE-t.  

BE Guideline (4.1.1):   A készítmény hatást meg lehessen különböztetni az egyéb hatásoktól.
Kimosási periódus: legalább 5-szöröse a hatóanyag felezési idejének.  

,   



Vizsgálatba bevont önkéntesek száma 

• Minimum: van
• 12 (BE Guideline, 4.1.3) 
• Általában többet vonnak be 
• Variabilitástól erősen függ

• Maximum: nincs
• Financiális megfontolások 
• Etikai követelmények
• Optimalizálás 
• Esetszám becslése fontos! 

Mindig ellenőrzésre kerül, mivel összefügg az eredmények általánosíthatóságával! 

Kép: http://hu.123rf.com/photo_17097731_a-rajzfilm-%C3%BCzletember-vesz-egy-nagyon-nagy-l%C3%A9p%C3%A9s-el%C5%91re..html



Hipotézis tesztek – Bioekvivalencia 

Vizsgálat fő célja  Kísérlet típusa
 Non-inferioritás  (nem rosszabb)

 Ekvivalencia

 Statisztikai szuperioritás

 Klinikai szuperioritás



Klinikai és statisztikai ekvivalencia
Cél: Se klinikailag, se statisztikailag ne legyen szignifikáns különbség a 

Teszt- és a Referencia készítmény között. 
• A statisztikai szignifikancia nem feltétlenül jelent klinikai relevanciát.
• A klinikailag releváns különbség nem biztos, hogy statisztikailag is szignifikáns.

• A döntés a klinikai ekvivalencián alapul! 

A kétféle szignifikanciát 

egyszerre vizsgálja. 
Négyféle eredménye lehet:

Statisztikailag van-e szignifikáns 

különbség?

VAN NINCS

Klinikailag

van-e releváns 

különbség?

VAN VAN+VAN VAN+NINCS

NINCS NINCS+VAN NINCS+NINCS



ANOVA - 4 faktoros – I.

 Az összvariancia az alábbi hatások varianciáinak összege:

 Kezelés (készítmény hatása) 
 Szekvencia hatása: Teszt-Referencia, vagy Referencia-Teszt sorrend
 Periódus (idő hatása)
 Egyén (subject) a szekvenciába ágyazva (csak egyféle sorrendben kapja)
 Maradék, vagy hibatényező: egyénen belüli variabilitásnak tekinti a modell 

(variancia, ami nem magyarázható a fenti 4 hatás egyikével sem) 

 Interakciók: Kezelés - Szekvencia hatás lehet (áthúzódó, carry-over)
Ha Cmax 5%-ánál nagyobb a pre-dose koncentráció) érték a 2. periódus elején 
(feltételezés: kimosási periódus elég az áthúzódó hatások kiküszöbölésére)

(BE Guideline, 4.1.8, 15. old.)



ANOVA - 4 faktoros – II.

•  Lehetséges problémák: 

1. Nagy egyénen belüli variabilitás elfedhet nagy készítmények közötti   
különbségeket  bioekvivalenciára következtetünk, pedig csak nem 
volt kimutatható a különbség.  

2. Terápiás szempontból kis különbségek statisztikailag szignifikánsak
lehetnek kismértékű egyénen belüli variancia miatt  nem állapítunk 
meg bioekvivalenciát, pedig van. 



Klinikai ekvivalencia Cmax és AUC - re
 Nincs benne a statisztikai összehasonlításban a Teszt és a Referencia  
készítmény klinikailag elfogadott eltérésének maximum értéke, a klinikai 

ekvivalencia mértéke. Ez az eltérés a guideline szerint maximum 20%. 
 A döntési modellben benne van: BE akkor teljesül, ha a Cmax, és AUCt csoport 

átlagok arányának 90%-os konfidencia intervalluma benne van a  ± 20%-os 
elfogadási tartományban, log-transzformáció esetén a (80.00 - 125.00%) 
tartományban:

80% T/R 125%

alsó         felső                         



Önkéntesek száma, mintavétel – I. - Példa
A kérelmező két, egyforma elrendezésű bioekvivalencia vizsgálatot nyújtott be. 
Megismételte a vizsgálatot, mivel először nem sikerült igazolni a bioekvivalenciát. 

Okok:  

1. Kevés volt a bevont önkéntesek száma a kiesések és áthúzódó hatások miatt. 
24 önkéntesből 3 kiesett, 2 carry-over hatás volt a 2. periódus elején, így 19 alapján értékeltek.

2. Nem volt megfelelő a mintavételezés, Cmax később következett be 
a Teszt esetében. Sűrűbben kellett volna mintavételezni a Cmax környékén.

Eredmény: Nem sikerült bizonyítani a bioekvivalenciát 



Önkéntesek száma, mintavétel – II. - Példa
Megismételték a vizsgálatot a szükséges változtatásokkal.

Változtatások: 1. Mintavétel: 21 időpont helyett 24, Cmax környékén sűrűbben

2. Esetszám: 24 helyett 36 önkéntesre végezték el

Eredmény: Sikeres lett a vizsgálat! 



Kísérleti elrendezés >2 kezelésre - Példa
Pl.: Szájban oldódó tabletta (ODT) esetén, ha a referencia készítmény csak 
egyféleképpen vehető be, pl. csak vízzel, a teszt készítmény viszont víz 
nélkül is, akkor referenciával való összehasonlítást mindkét bevételi móddal 
el kell végezni, ezért két teszt készítmény van, T1 és T2. (BE Guideline,  22. old.)

 Kezelések (csoportok): R: referencia, T1: teszt 1, T2: teszt 2
 Williams design:  3 kezelés, 3 periódus, 6 szekvencia (2 db 3x3-as Latin négyzet)

Periódus

Szekvencia I. II. III.

1 R T2 T1

2 T1 R T2

3 T2 T1 R

4 T1 T2 R

5 T2 R T1

6 R T1 T2



Adaptív elrendezés - Two-stage design - Példa
 Ha nincs elég a priori ismeret (pl. esetszám becsléshez variancia mértéke).   

 Két vizsgálat egymás után, az első szint egy előzetes (pilot), a második szint 
egy kulcsfontosságú (pivotal)  vizsgálat, a kettő között egy interim analízis.

 A két vizsgálatban gyűjtött adatokat lehet együtt elemezni („poolozni”), de 
szigorúbb kritériumok szerint, hogy ne nőjön a hiba a vizsgálat egészét  
tekintve:

Type I error mértéke ne nőjön a vizsgálat egészére (általában α=0.05)
Stopping rule kritériumait a protokollban meg kell adni  
>90%-os konfidencia intervallum javasolt (sőt ajánlott: 94.12%), ez a nagyobb 

legyen benne az elfogadási tartományban

 Az elemzéskor faktorként be kell vonni a „stage”-et, mivel befolyásolhatja az  
eredményt.

 Protokollban előre kell definiálni a szándékot és a tervezett szignifikancia 
szinteket, mindkét analízis esetén. 

(BE Guideline, 14.1.8, 16.old.)



Nagy variabilitású gyógyszerkészítmények (HVDP) – I.
 Lehet-e más elfogadási tartományt alkalmazni, mint a 80-125%?

 Igen, ha az egyénen belüli variabilitás mértéke > 30% a Cmax esetében

(BE guideline, 4.1.10)

 Függ a formulációtól is, pl. diclofanac - átlagos intra-subject CV értékek:



Nagy variabilitású gyógyszerkészítmények (HVDP) – II.

 Cmax  elfogadási intervallum szélesítése lehetséges a 90%-os konfidencia   
intervallumra, ha ez klinikailag irreleváns. 

 Skálázás: flexibilisebb döntési módszer („scaled average bioequivalence”), 
mint a klasszikus, amikor csak egy elfogadási intervallum van.  

 Szélesítés mértéke: legfeljebb [69,84 – 143,19%]

 Formula/képlet alapján számítható ki:

[U, L] = exp [± k  swR]
k: regulatory konstans: 0.76 
U:     felső elfogadási korlát,
L:      alsó elfogadási korlát,
swR:  egyénen belüli szórása a log-transzformált Cmax értékeknek a referencia készítményre 



Nagy variabilitású gyógyszer készítmények – III. Példa

• Előre kell specifikálni a protokollban, a bioekvivalencia kritériumban.

• Akkor lehet alkalmazni, ha előtte (replicate designban) már igazolták 
a Referencia készítményre, hogy >30% az egyénen belüli variabilitás 
mértéke a Cmax paraméter esetében.

• A geometriai átlagok arányának (a T/R pontbecslésnek) viszont a 
80.00-125.00% elfogadási tartományban kell lennie.    

≤



Szűk terápiás indexű készítmények – I.

• Klinikai alapon dől el.

• EU lista nincs (BE Guideline 4.1.9).   

• Egyes országokban van  lista.



Szűk terápiás indexű készítmények – II.  
• Szűkülhet a bioekvivalencia kritériumban az elfogadási tartomány AUC-re

és a Cmax-ra is: 90.00 – 111.11%.  

• Ha egyénen belüli variabilitás mértéke < 10% a Referencia készítményre. 



Biowaiver – I. 
 Felmentés in vivo vizsgálat alól. 

 Kétféle alapon kérhető: 

• Általános/hatáserősség alapú biowaiver: 
Egy hatáserősségre már van sikeres BE vizsgálat.

• BCS* alapú biowaiver: 
Nem szükséges egy BE vizsgálat sem (pl. pregabalin)
Ha bizonyos „jó” tulajdonságokkal rendelkezik a hatóanyag, 
akkor lehetséges csak in vitro vizsgálattal igazolni a BE-t.  

(BE Guideline, 12. és 25. old.)

* BCS: Biopharmaceutics Classification System



Biowaiver – II. 
• Általános/hatáserősség alapú biowaiver (egy hatáserősségre van 
sikeres BE vizsgálat):

Ugyanazon a gyártóhelyen, ugyanazzal a gyártási módszerrel, mint a BE - ban
Minőségi összetételük ugyanaz és mennyiségi összetételük proporcionális
A fejlesztett hatáserősségek kioldódási profiljai hasonlóak a kioldódási 

közegekben (pH= 1.2, 4.5 és 6.8) 
Lineáris a farmakokinetika a kért dózistartományban     

• BCS* alapon (nem szükséges egy BE vizsgálat sem):
Csak az azonnal kioldódó készítményekre (immediate release drug product)
Nem szűk terápiás indexű a hatóanyag 
Ha BCS-class I - be tartozik: „high solubility and complete absorption”, vagy
Ha BCS class III – ba tartozik: „high solubility and limited absorption”
Ha nagyon gyors (> 85% 15 perc alatt), vagy hasonlóan gyors (85% 30 perc alatt)
Segédanyagok, amelyek befolyásolhatják a biohasznosulást (sorbitol, mannitol, 

SLS), minőségileg és mennyiségileg is ugyanazok. Többi segédanyag minőségileg 
ugyanaz és mennyiségileg nagyon hasonló.  

(BE Guideline, 12. és 25. old.)
* BCS: Biopharmaceutics Classification System



Köszönöm!

BCS – Biopharmaceutics Classification System



Kioldódási profilok összehasonlítása f2 alapján
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 Függ a referenciától 
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f2 : Hasonlóságra ad mértéket (annál jobb, minél nagyobb):
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f1 : Különbözőségre ad mértéket (annál jobb, minél kisebb):

 EMA guideline: hasonlóak, ha f2 > 50) 
 Két egyforma profil esetén f2 = 100

Rt és Tt: a referencia ill. a teszt készítmény kioldódási értékeinek átlaga a t időpontban. 



f2 paraméter alkalmazhatósági feltételei

Alternatív módszerek is elfogadhatók a profilok összehasonlítására, ha 
- a módszer statisztikailag valid és alkalmazhatósági feltételei teljesülnek,
- hasonlósági elfogadási küszöb előre definiált (protokoll) 
- igazolt, hogy a limit nem nagyobb, mint 10% különbség,
- variabilitások hasonlóak a Teszt- és a Referencia készítményre. 

(BE Guideline, 21. old.)



 Többváltozós statisztikai módszerek (ha RSD% nagy)  

• Mahalanobis távolság alkalmazása:   
Képes figyelembe venni az egyes mérési időpontokban mért különböző 
variabilitásokat a profilok összehasonlítás során.  

• „f2 bootstrap” módszer:   
- Sok ezer számítógépes szimulációt végzése a mért adatok alapján f2-re, 
- 90 % konfidencia intervallum meghatározása az f2-khöz.  
- Ha az alsó határa > 50, akkor hasonlónak tekinthetők a profilok.

 Fentiek ún. „computer intensive” módszerek:
- Alkalmazott szoftvernek validáltnak kell lennie (pl. DDsolver, SAS).

(BE Guideline, 21. old.)

Kioldódási profilok összehasonlítása másképp



 Mely faktorok befolyásolják az adherenciát?

Adherencia: beszedi vagy nem szedi be  

• Változtatások hatása az originálishoz képest:
- Szín változtatás: 34%-al növelte annak valószínűségét,
- Alak változtatás:  66%-al növelte annak valószínűségét,

hogy a beteg abbahagyja a készítmény szedését.

- Új mellékhatás felfedezése: egy vizsgálatban a pszichiátriai betegek                   
34%-a fedezett fel új mellékhatást a generikusra való átállás után.

- Problémák: Pl. nem bízik benne, nem szedi be mert nem ismeri,
egyszerre szedi be az előzővel (ami még megmaradt).

Adherenciát növelheti: gyógyszerész információja (ugyanaz, de ez most 
kék), vagy az ár (azok esetében, akiknek ez nagyon fontos).  

Adherencia generikus készítményeknél



Ellenőrző lista – I.
• Megfelelő típusúak-e a beadott vizsgálatok, jogalapnak megfelelnek-e?
• EU hatósági inspekciók voltak-e, eredményei megfelelőek-e? 
• Bioekvivalencia vizsgálat pontos célja, teszt/referencia készítmények, bevonási 

kritériumok megfelelőek-e? 
• Mintavételi gyakoriság, analítikai módszer, ISR eredménye megfelelő-e? 
• Vizsgált farmakokinetikai paraméterek megfelelőek-e? 
• Minta elemszám (bevonandó önkéntesek számára) elegendő volt-e?  
• Randomizáció történt-e, végrehajtása megfelelő volt-e? Vakság?
• Hiányzó adatok voltak-e, ha igen, hogyan kezelték ezeket? 
• A kísérleti elrendezéshez adekvát statisztikai módszertant alkalmaztak-e?
• A kapott eredmények elegendőek-e következtetések levonására?
• Az eredmények szöveges interpretálása összhangban van-e a táblázatos, 

számszerű eredményekkel?
• Vizsgálati készítmények mellékhatás profiljai hasonlóak-e? 
• Teljesült-e a kiűzött cél az eredmények alapján (BE vagy nem)?
• Általánosíthatók-e az eredmények (statistical power elég nagy?



Egyéb alternatíva? 



Összefoglalás   
 Mindkét gyógyszertípus fontos. 

 Eddig gyógyíthatatlan betegségek és újonnan
megjelenő kórokozók ellen originális gyógyszerek
segítségével lehet csak fellépni. 

 Generikus gyógyszerek olcsóságuk miatt hatékonyan csökkenthetik a 
gyógyszerkiadást mind egyéni, mind társadalmi szinten.

 A generikumok szélesebb körű alkalmazása a megtakarítások által lehetővé 
teszi az originális (drágább) készítmények szélesebb körű támogatását.  

 Helyettesíthetőség: Eredeti gyógyszer átváltása generikumra óvatosságot 
igényel (különösen idősek, gyerekek, többféle betegségben szenvedők), 
gyógyszerváltás: felelősségteljes orvosi döntés (lásd OGYÉI honlapot!).

 Generikus: Lényegileg hasonlóan hatásos és biztonságos, mint az originális, 
de lényegesen olcsóbb. Adherencia fontos tényező; növelhető informálással.
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KÖSZÖNÖM!



Köszönöm!Backup  



Kioldódási profilok összehasonlítása 
kioldódási hatékonyság (%DE) alapján

Ha az f2 teszt nem használható, mert nem teljesülnek 
a feltételek (pl. nagy a variabilitás, lsd. guideline 21.    
old.), akkor:

Kioldódási hatékonyságokat (% DE) hasonlítanak 
össze. Ennek értéke függ a választott modelltől.

% DE = (vonalkázott terület / téglalap területe)*100

Itt is görbe alatti területeket számolnak, majd ezek
%-os arányai alapján történik az összehasonlítás.

Simpson vagy Weibull modell a kioldódási hatékonyság kiszámításához?
 Weibull : kiugró értékekre és mérésből eredő variabilitásra kevésbé

érzékeny, robusztusabb (kvadratikus módszert alkalmaz az
AUC számításhoz) 

 Simpson: általános, mindenre jó módszer (trapéz szabállyal számol AUC- t)



Esetszám ellenőrzéshez - nQuery Advisor



Bioavailability



További farmakokinetikai paraméterek

MRTt : mean of residence time (átlag idő, amit egy gyógyszer molekula a 
szisztémás keringésben tölt)

HVD             : half-value duration (időintervallum, amikor a koncentráció ≥ 50% Cmax)
t75% : plató idő (időintervallum, amikor a koncentráció ≥ 75% Cmax)
occupancy : időintervallum, amikor a koncentráció ≥ valamilyen korlátnál (pl. MIC, 

antibiotikumnál)
t ½ : plazmakoncentráció half-life (= ln2/λ, ahol λ: terminal rate constant) 
Cmax/AUCt       : area corrected Cmax (görbe alatti területhez arányított/viszonyított Cmax)
tlag : lag-time (késési idő, késleltetett kioldódású készítményeknél)
tmax- tlag : tmax korrigálva a „lag-time”-al (késleltetett kioldódású készítményeknél)
AUCtmax : early exposure (az AUC –nek a referencia készítmény median (tmax) - ig terjedő

része, vagy „truncated AUC”).
swing : (Cmax-Cmin)/Cmin (Cmax: legnagyobb, Cmin: legkisebb megfigyelt koncentráció,

multiple dose esetén ) 



Fully replicated design


