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41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 
a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 

gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről 
 35. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézet az e rendeletben, illetve a külön jogszabályokban meghatározott 

gyógyszerellátási feladatai összehangolása érdekében Gyógyszerterápiás Bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság) működtet. 

 (2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatok elősegítése érdekében: 

 a) javaslatokat dolgoz ki a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvek 
érvényesítésére; 

 b) szakmai és gazdasági szempontból elemzi és értékeli a kórház gyógyszerfelhasználását, 
gyógyszerbeszerzését, és javaslatot tesz az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére és az 
indokolatlannak minősített beszerzések és felhasználások csökkentésére; 

 c) a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a gyógyszerrendelés ösztönzéséről 
szóló jogszabályban foglaltak alapján véleményezi az új gyógyszerterápiás eljárások kórházon 
belüli bevezetését és szakszerűségét, valamint meghatározza az új gyógyszerterápiás eljárások 
gyógyszerszükségletét; 

 d) az új gyógyszerek forgalomba hozatalára is figyelemmel javaslatot tesz a kórház 
gyógyszerkészletének összetételére, valamint 

 e) ellenőrzi a kórház gyógyszerellátással kapcsolatos minőségbiztosítási feladatait, a szolgáltatások 
minőségét és az esetleges hiányosságok esetén javaslatot tesz azok megszüntetésére. 

 (3) A Bizottság elnöke a kórház szakmai vezetője vagy az általa megbízott osztályvezető főorvos, illetve 
klinikai igazgató, titkára a főgyógyszerész. Ha a fekvőbeteg-gyógyintézetnek nincs főgyógyszerésze, a 
Bizottság titkára a 24. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerész. A Bizottság összetétele, feladata és 
működési rendje - e rendeletben nem szereplő - szabályait a működési szabályzat tartalmazza. 

 (4) A kórház gyógyszerfelhasználásának, új gyógyszerterápiáknak az elemzése, valamint a Bizottság 
egyéb feladatainak elvégzése a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a 
gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével történik. 
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Gyógyszerterápiás Bizottság 
http://www.kmk.hu/kmkweb/index.php?option=com_content&view=article&id=548:az-intezmeny-

testueletei-munkabizottsagai&catid=30:szervezeti-es-mkoedesi-szabalyzat&Itemid=52

Gyógyszerterápiás Bizottság

 A Gyógyszerterápiás Bizottság tanácsadó testület, amely 
javaslattételi, véleményezési jogkörrel rendelkezik.

 A Bizottság feladatai:

 A korszerű, gazdaságos gyógyszerterápiás eljárások intézményben 
történő érvényesítésének az elősegítése.

 A betegdokumentáció elemzése és értékelése alapján figyelemmel 
kíséri az intézményben folyó gyógyszerterápiás tevékenységet és a 
gyógyszer felhasználást.

 Az elemzések alapján esetlegesen felmerülő problémák 
megoldására javaslattétel.

 Az év végi összefoglaló kimutatások alapján a 
gyógyszergazdálkodás elemzése.
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 Az elemzések alapján esetlegesen felmerülő problémák 
megoldására javaslattétel.

 Az év végi összefoglaló kimutatások alapján a 
gyógyszergazdálkodás elemzése.

 A korszerű gyógyszerterápiás elvek érvényesítésére 
javaslattétel.

 A gyógyszerek rendelésére és kiadására vonatkozó 
rendelkezések betartásának ellenőrzése.

 Az Antibiotikum Terápiás Bizottság éves jelentésének a 
megvitatása.

 A bizottság negyedévente ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyv 
készül, amelyből egy példányt az orvosigazgatónak, egy 
példányt az irattárba kell eljuttatni.
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Gyógyszerterápiás Bizottság célja 
és feladatai

Célok

 Gazdaságos gyógyszerellátás biztosítása racionális 
gyógyszerterápia számára

Új innovatív gyógyszerek

Megfelelő minőségű követő gyógyszerek

• Generikumok

• Biohasonló készítmények

 Kórházi szintű gyógyszerellátási koordináció

A különböző szakemberek gyógyszerelési 
preferenciáinak lehetőség szerinti összehangolása 

Különböző bizonyított gyógyszer terápiás koncepciók 
lehetőség szerinti kiszolgálása 
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Gyógyszer felhasználás és 
kiadások folyamatos követése

Gyógyszer felhasználás változásainak 
követése, jelentős gyógyszer felhasználási 
eltérések okainak kiderítése

Gyógyszer keret csökkentés hatásainak 
felmérése, esetleges gyógyszer felhasználási 
módosítások tervezése
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Gyógyszer Terápiás Bizottság
Legfontosabb feladatai

 Alapelvek lefektetése szabványműveleti előírásban

 Szakmai albizottságok

 Gyógyszerlistára történő befogadás, tender kiírás

 Gyógyszer használati trendek elemzése

 Jelentős mellékhatások jelentésének előmozdítása

 Generikus, biohasonló készítmények

Terápiás fixesítés (kémiai hatóanyagok) 

Terápiás fixesítés (makromolekuláris hatóanyagok) 

 Kísérő „companion” diagnosztika

 Klinikai vizsgálatok gyógyszerellátása
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GYTB munkájának 
klinikai farmakológiai vonatkozásai 

 Hatásos, biztonságos, jó minőségű gyógyszerek 
biztosítása a költség-hatékony betegellátás számára

 A beteg ellátás minőségének és kimenetelének javítása

 Gyógyszerek racionális alkalmazásának előmozdítása

 Nem-kívánatos gyógyszer reakciók felismerése, jelentése 
és megelőzése 

 Gyógyszerelési problémák azonosítása és követése

 Gyógyszer rezisztenciával kapcsolatos problémák 
menedzsmentje 

 Egészségügyi alkalmazottak és betegek oktatása, 
felvilágosítása
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CAVE
A Gyógyszerterápiás Bizottság nem hívatott 

a különböző gyógyszerterápiás eljárások 
szakmai elbírálására, illetve gazdasági 
alapon valamely eljárás önkényes 
kiválasztására a kórház számára 

A Gyógyszerterápiás Bizottság javaslatot 
tehet és szakmai támogatást nyújthat egy 
gyógyszerterápiás eljárás beállítására, 
illetve elterjesztésére a kórházon belül
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GYB szakmai albizottságok 
 A szakmai részletes munka az albizottságokban 

történik. A GYB megvitatja a szakmai albizottságok 
jelentését és javaslatait, majd dönt a javaslatok 
elfogadásáról, módosításáról esetleg elvetéséről 

 Szakmai albizottságok téma szerint

Belgyógyászati gyógyszerek

Antibiotikumok

Onkológiai szerek

Aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás 
gyógyszerei

Képalkotó technikák kontraszt anyagai

Kórház higiénia, fertőtlenítő szerek

Szükség szerint további albizottságok
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Gyógyszerlista összeállításának 
tapasztalatai a Semmelweis Egyetemen

 Forgalombahozatali engedéllyel rendelkező és 
kereskedelmi forgalomban lévő valamennyi gyógyszer 
felkerül a listára

A beszerzési listán (tender listán) a 
gyógyszerkincsnek csak töredéke jelenik meg

Új, innovatív gyógyszerek  a GYB értékelése után 
kerülnek a listára

A listán lévő gyógyszerek szükség esetén azonnal 
beszerezhetők a gyógyszertár részéről 

A listán nem szereplő gyógyszerek nagyobb 
mennyiségben történő beszerzése a GYB 
döntéséhez kötött
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SE GYT Bizottság működése

Antibiotikum használati útmutató

Különböző LMWH készítmények alkalmazása

Onkológiai szerek optimális alkalmazása, 
kísérő diagnosztika

Biológiai és biohasonló gyógyszerek 
racionális alkalmazása 

Röntgen kontrasztanyagok

Kórház higiénia, fertőtlenítő szerek

Gyógyszer keret egyensúlyának megőrzése

Részvétel a farmakovigilancia rendszerben ?
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LMWH tender kiírás gondjai

Javallatok

 Tromboembóliás szövődmény kezelése közepes, 
illetve magas rizikóban

 Mélyvénás trombózis, pulmonális embólia

 Instabil angina, non-Q MI

 60, 80, 100 kg testtömegű beteg

 Készítmények adagolási előírásai 

Egység: NE vagy mg

A vizsgálatok valamelyest eltérő nagyságú dózist 
adnak meg ugyanazon indikációra
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LMWH tender kiírás

Feltételek 

 LMWH-k előre töltött injekciós fecskendőben, kivéve 
többadagos kiszerelés esetén

 a hatáserősségben jelzett kiszerelést kell 
megajánlani 

 az adott indikációban az alkalmazási előírat szerinti 
adagolás szerint kell az ajánlatot megtenni

 Ajánlat a különböző indikációkra csak azonos
gyártótól fogadható el

 A csomag összértékében kerül elbírálásra
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SE GYT Bizottság működése

Antibiotikum használati útmutató

Különböző LMWH készítmények alkalmazása

Onkológiai szerek optimális alkalmazása, 
kísérő diagnosztika, biomarkerek

Biológiai és biohasonló gyógyszerek racionális 
alkalmazása 

Röntgen kontrasztanyagok

Kórház higiénia, fertőtlenítő szerek

Nem-törzskönyvezett vizsgálati gyógyszerek 

Gyógyszer keret egyensúlyának megőrzése
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RAS–BRAF pathway

RTK = receptor tyrosine kinase; GTP = guanosine triphosphate; ERK = 
extracellular signal-related kinase; MEK = MAP (mitogen-activated protein).

39. Garnett MJ, et al. Cancer Cell 2004;6:313–9. 
41. Wan PTC, et al. Cell 2004;116:855–67.

BRAF

Activated 
RAS

MEK

ERK

P

Oncogen BRAF 
pathway41

Normal RAS–
RAF 

pathway39

Growth 
factors

RT
K

Mutáns 
BRAF

Excesszív 
sejtproliferáció és 

antiapoptosis

MEK

ERK

P

PP

RAS–GTP

Normal cell
proliferation
and survival

Normal RAS 
activation

PLX 4032
Vemurafenib

Inhibited cell
proliferation
Cell death

With the kind permission of A. Nagy 



Inhibition of mutated, activated BRAF 
in patients with pretreated melanoma 

Flaherty et al., NEJM, 363. 2010 
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Javaslatok a hasonló 
biológiai gyógyszerek 

alkalmazására 
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Követő gyógyszerek

Követő gyógyszereknek nevezzük 
azokat az új  gyógyszerkészítményeket, 
melyek az innovatív gyógyszer kémiai 
vagy biológiai hatóanyagát alkalmazzák 
a szabadalmi és adatkizárólagossági 
védelem lejárta után

Típusai:
Generikus gyógyszerek
Hasonló biológiai gyógyszerek



Molekula nagyság és komplexitás 
Nick C. Parexel
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biosimilarDNN/előadás08   
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A sejt üzem

A biológiai fehérje 
„üzem”, mely termel, de 
a folyamat finom 
ellenőrzése 
bizonytalan

Termék
Különböző hosszúságú, 
különböző módon 
glükozilált fehérje 
molekuláknak a sejtre 
jellemző elegye
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Hasonló Biológiai Gyógyszerek
Klinikai előnyök és gondok

Bizonyítottan azonos, illetve
hasonló tulajdonságok:
•Azonos aminosav váz
•Hasonló farmakokinetikai jellegzetességek 
•Hasonló farmakodinámiás hatások  

Eltérő tulajdonságok: 
•Post-transzlációs 
módosulások 
•Immunogenitási jellemzők 
•Eltérések klinikai jelentősége
bizonytalan

Hasonló biológiai
gyógyszerek 
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Immunogenitás klinikai 
farmakológiai következményei

Antitest termelés Nincs hatás

Biológiai gyógyszer
(fehérje) 

Farmakokinetikai
eltérések
A bioekvivalencia
vizsgálatok kérdésesek

Natív fehérjék
közömbösítése
Funkcionális 
károsodás

Neutralizáló 
antitestek
Klinikai hatás
csökkenés
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 Az innovatív gyógyszer drága dokumentációjára hivatkozhat 
az adatkizárólagosság lejárta után a követő gyártó a 
forgalomba hozatali engedély kérésekor

Innovativ 
gyógyszerek

Tudományos 
dokumentáció

Gyártási 
Elosztási
Eladási 
Reklám költségek
Klinikai igény

Hasonló biológiai 
gyógyszerek

Tudományos 
Dokumentáció
de összehasonlító 

hatásossági és biztonsági 

vizsgálatok szükségesek

Gyártási 
Elosztási
Eladási 
Reklám költségek
Klinikai igény 

Referencia
dossié

Követő gyógyszerek árát 
csökkentő hatások 

Adatkizáróla-
gosság

EU: 10 év
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Biológiai hasznosíthatóság korlátozott 
jelentősége a hasonló biológiai

gyógyszerek helyettesítési gyakorlatában 

 Biológiai hasznosíthatóság 
(bioavailability) alatt értjük azon 
gyógyszermennyiséget, mely a 
szisztémás keringésbe kerül bármely 
adagolási út nyomán

 A biológiai hasznosíthatóság 
hasonlóságából nem következik a 
farmakológiai és immunológiai 
hasonlóság, melyet 
összehasonlító klinikai 
vizsgálatokban kell igazolni

Azonos vérszint

Hasonló hatóanyag

Hasonló klinikai 
hatás

AUC1/AUC2=1 (0,80-1,25)
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Generikus és Hasonló biológiai (Biosimilar) 
gyógyszerek

Guideline on similar biological medicinal products: CHMP/437/04. ff

Innovatív gyógyszerek

Követő gyógyszerek

Kémiai gyógyszerek

Generikus gyógyszerek 
•Kémiai azonosság meghatározható
•Összehasonlító biológiai 
hasznosíthatósági vizsgálat 
alkalmazható a hatásosság és a 
biztonság bizonyítására
•Terápiás összehasonlítás nem 
szükséges

Hasonló biológiai 
(biosimilar) gyógyszerek 
•A molekulák teljes kémiai 
azonossága nem bizonyítható
•A referencia gyógyszerrel szemben 
végzett összehasonlító vizsgálatokra 
van szükség a hasonló minőség, a 
klinikai hatásosság és biztonság

bizonyítására (immunogenitás!!!)

Biológiai gyógyszerek



Összehasonlíthatóság a biohasonlóság 
alapján történő forgalombahozatal alapja

Sherman RE. FDA, Center for Drug Evaluation and Research, Biologics Price Competition 
and Innovation (BPCI) 

 A biohasonlóság fogalma
 Nagyfokú hasonlóság a referens készítménnyel, klinikailag 

inaktív összetevők esetén kisebb eltérések elfogadhatók
 Nincsenek jelentős eltérések a biztonságosság, minőség és 

hatáserősség tekintetében az eredeti és a biohasonló
készítmények között.

 A követő biológiai készítmény biohasonló a referens 
készítménnyel

 A kezelni kívánt betegség gyógyítása a referens készítménnyel 
megegyező hatásmechanizmus alapján történik, oly mértékben 
amennyiben ez ismert a referens készítmény esetében 

 A javasolt alkalmazási feltételek megegyeznek a referens 
készítmény esetén korábban elfogadottakkal 

 A referens készítménnyel azonos beviteli mód, adagolási forma 
és hatáserősség
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Hogyan különítsük el a hasonló 
biológiai gyógyszereket?

WHO
INN 

nevezéktan 
EMEA

A kémiai-funkcionális
nevezéktan nem 
képes finom, 
immunológiailag érzékelhető 
módosulásokat kezelni

Nem lehet az
alkalmazási előírásban 
esetleges immunogenitási 
különbségekre utalni   

?



Erythropoetin szerkezete
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EPO származékok felezési ideje

0 20 40 60 80 100 120 140 160

EPO alfa

EPO béta

EPO téta

Darbepoetin

CERA

s.c.

i.v.
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1-3 alkalommal hetente 

1-2 hetente, 1 alkalommal

2-4 hetente, 1 alkalommal

1-3 alkalommal hetente 

1-3 alkalommal hetente 

A felezési idők jelentős szórást mutatnak az irodalomban 



Önálló fejlesztésű és követő 
epoetin készítmények
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EPO
Natív 
molekula

EPO
Követő hasonló 
biológiai
készítmények
Referens készítmény: 
Epoetin alfa (Eprex)

•Epoetin alfa (Binocrit)
•/Epoetin alfa Hexal/

•/Epoetin alfa  (Absamed)/
•Epoetin zéta (Retacrit)
•/Epoetin zéta (Silapo)/

EPO (B03XA01)
Önálló fejlesztésű
biológiai készítmények
Azonos aminosav lánc
•Epoetin alfa (Eprex)
•Epoetin béta 
(NeoRecormon)
•Epoetin delta (Dynepo)
•Epoetin téta (Eporatio)

Analógok (2. generáció)
Eltérő aminosav lánc
•Darbepoetin (Aranesp)
•Metoxi poletilén glikol-
epoetin béta (Mircera)
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Egyes ESA-t tartalmazó készítmények EU-ban 
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm http://www.whocc.no/atcddd/

Hasonló biológiai
készítmények
 B03XA01 - erythropoietin

1. Binocrit (epoetin alfa), 
Sandoz GmBH

2. Epoetin alfa-Hexal
Biotech Forschungs
GmBH

3. Abseamed (epoetin
alfa), Medizin
Arzneimittel Pütter
GmBH & Co

4. Silapo (epoetin zéta), 
Stada

5. Retacrit (epoetin zéta), 
Hospira [Maine]

 Az 1-3 alfa, valamint a 4-5 zéta
készítmények, a csoportokon 
belül azonos gyártótól származó 
azonos termékek, melyeket 
eltérő nevekkel, különböző 
cégek forgalmaznak

Önálló fejlesztésű, originális 
készítmények
 B03XA01- erythropoietin

 Eprex (epoetin alfa), 
Janssen-Cilag (CHO) 

 Neorecormon (epoetin
béta), Roche (CHO) 

 Dynepo (epoetin delta), 
Shire, (Human cell line)

 Eporatio (epoetin téta) cells, 
Ratiofarm (CHO) 

 B03XA02 – darbepoetin alfa
 Aranesp (Darbepoetin alfa), 

Amgen Europe, 

 B03XA03 –peg-epoetin béta
 Mircera (Methoxy

polyethylene glycol-epoetin
beta), Roche 
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Gondolatok a hasonló biológiai 
készítmények helyettesítésével 

kapcsolatban
 Hasonló biológiai készítmények cseréje csak 

klinikai indokok alapján történjen
Lassan kialakuló hatástalanság neutralizáló 

antitestek megjelenésére utalhat. 
 Ilyen esetekben hasonló biológiai készítményre 

történő áttérés hatásossága kérdéses a nagyfokú 
immunológiai hasonlóság miatt

 Hosszabb, több hónapos terápiás szünet után a 
kezelés újraindítása egy másik készítménnyel 
feltehetően nem vezet az immunológiai 
mellékhatások gyakoriságának és súlyosságának 
növekedéséhez



C
H
2

C
H
3

VH

VL

N-kötött
glikán
(ASN 300
Helyen)

FcγR

FcRn

Antigén 
kötés

ADCC
CDC
ADCP
funkciók

Farmako-
kinetika

Komplementaritást
Meghatározó régiók (CDR)N

C

IgG: komplex és multifunkcionális 
molekula 
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FcγR I
FCγR IIa, b
FCγR IIIa,b



Remsima és Remicade (infliximab) biológiai 
hatásainak összehasonlító in vitro vizsgálata

Remsima EPAR, EMA/CHMP/589317, 2013

FCγR I, FCγR IIa, b, FcRn (SPR: 
Surface Plasmon Resonance )

Hasonló kötési affinitás

FCγR IIIa, b (SPR) Remsima: kisebb kötési affinitás mindkét 
receptorhoz

Ex vivo FCγR IIIa, b kötődés NK  
és neutrofil sejteken egészséges 
önkéntes, és CD donoroktól 

Csökkent affinitás  NK sejt FCγR IIIa, b recep-
torokhoz. (V/V, V/F genotipus; F/F genotípus 
nincs különbség. CD serum hozzáadás különb-
séget eltünteti. Neutrofilokkal nincs különbség

hTNFα és tm hTNFα kötődés 
(ELISA; SPR))

Hasonló kötési affinitás

Humán szöveti kötődés (IH) Hasonló

hTNFα neutralizációs vizsgálat
hTNFα érzékeny sejteken 

Hasonló erősségű és hasonló dózis tartomány

Complement dependent
cytotoxicity (CDC)

Hasonló

Antibody dependent cell
mediated cytotoxicity (ADCC) 

Hasonló
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Anti-infliximab At-k klinikai jelentősége 
Svenson M et al., Rheumatology, 46:1828-1834, 2007

 Az adagolási 
intervallum 
végén a 
minimum 
koncentráció 
idején mért 
szabad 
infliximab titer
At-pozitív és 
negatív 
betegekben

 Folyadék fázisú 
RIA

 * p< 0,0001 

Kezelési hónapok

S
za

b
ad

 i
n

fl
ix

im
ab

 μ
g

/m
l

75 75 63



Remsima és Remicade (infliximab) 
összehasonlító farmakokinetikai vizsgálata 

REMSIMA: EPAR, EMA/CHMP/589317/2013
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Remicade 
5 mg/kg 

Remsima 
5 mg/kg 

22. Hét
5. Dózis 

24h / 180h

Spondylarthritis ankylopoetica
Telítő adagolás: 0, 2, 6 hét
Fenntartó adagolás: 14, 22, 30, 38, 46, 54 hét 

Átlag + SD

Minta vétel: infuzió előtt
Infuzió után: 15 min, 1, 8, 24 h
8, 15, 29, 43, 57 nap

Infuzió: 2 h



Neutralizáló antitestek (nAb) 
megjelenése kezelés során

Remsima (RS) és Remicade (RD) 
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nAb titer

Spondylarthritis ankylopoetica (128 & 122 beteg)



Neutralizáló antitestek (nAb) hatása Remsima és 
Remicade farmakokinetikai tulajdonságaira 

Remsima EPAR, EMA/CHMP/589317, 2013 

Paraméter Remsima
Mértani átlag

Remicade
Mértani átlag

Mértani átlag 
hányadosa %

Hányados
90% CI 

AUCτ
µg/mL * h

37725,5
22821,6

37221,0
21313,7

101,4
107,1

92,5-111,1
86,7-131,9

Cmax,ss
µg/mL

152,7
133,9

147,8
136,6

103,3
98,0

95,4-111,9
85,1-113,0

*Cmin,ss
µg/mL

3,7
0,8

3,2
0,6

- -

*CLss mL/h 10,1
16,2

10,3
20,7

- -

*T1/2 h 310,6
193,2

304,7
181,8

- -

*Vss mL 3828
3136,5

3809,8
3223,1

- -
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Remsima és Remicade (infliximab) összehasonlító 
klinikai hatásosság vizsgálata (RA) 

REMSIMA: EPAR, EMA/CHMP/589317/2013

Hatás Remsima (%) Remicade (%) Kezelési 
különbség

95% CI

(14 hét)
ACR 20 

180/248  (72,6) 164/251 (65,3) 0,07 -

ACR 50 98/248 (39,5) 85/251 (33,9) 0,06 -

ACR 70 41/248 (16,5) 34/251 (13,5) 0,03 -

(30 hét)
ACR 20

182/248 (73,4) 175/251 (69,7) 0,04 (-0,04 - 0,12)

ACR 50 105/248 (42,3) 102/251 (40,6) 0,02 -

ACR 70 50/248 (20,2) 45/251 (17,9) 0,02 -

(54 hét)
ACR 20

168/248 (68,3) 155/250 (62,0) 0,06 -

ACR 50 98/246 (39,8) 94/250 (37,6) 0,02 -

ACR 70 48/246 (19,5) 44/250 (17,6) 0,02 -

KERPEL-FRONIUS S. 41



Genetikus kód 

Önálló fejlesztésű
„me too” biológiai 

gyógyszer
Eredeti gyógyszerrel

azonos aminosav lánc 
ATC kód

Eredeti 
biológiai

gyógyszer

Biohasonló 
gyógyszer
Azonos 
aminosav lánc
ATC kód 

Analóg biológiai 
gyógyszer

Eredeti gyógyszertől
eltérő molekuláris 

alapszerkezet és ATC kód
Azonos hatásmechanizmus

Extrapoláció az eredeti 

készítményhez elfogadott

további indikációkra 

nem engedélyezett 

Analóggal biohasonló 
gyógyszer

Analóggal azonos
molekuláris alapszerkezet 

és ATC kód

Eredeti és követő biológiai gyógyszerek 
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Analóg és hasonló biológiai 
készítmények alkalmazásának 

helytelen és helyes klinikai gyakorlata

 Készítményváltást csak klinikai indokból, fokozott klinikai 
ellenőrzés mellett javasolt végezni

 Terápiát lehetőleg ugyanazon készítménnyel javasolt végezni, ha 
nincs klinikai szükség a váltásra

Hasonló biológiai
készítmények

Eredeti
gyógyszer

Analóg készítmények

Készítményváltás

Bármelyik
készítmény
váltás nélkül

HelyesHelytelen



Követő gyógyszerek 
cserélhetősége

Eredeti illetve
követő gyógyszer
készítmények

Biológiai
hasznosítha-
tósági
hányados
CI határai

Cserélhető-
ség

Cserét végző
személy:
gyógyszerész
vagy orvos

Ellenanyag
képzés
cserét
követően

Erdeti és generikus
gyógyszer
készítmények

90%
Egyszerű 
átállítás

Gyógysze-
rész
vagy

kezelő orvos

Nincs

Szűk terápiás
ablakkal rendelkező
eredeti és generikus
gyógyszer
készítmények

95%

Ismételt
dózis

beállítás
szükséges

Kezelő
orvos

Nincs

Eredeti biológiai és
biohasonló
gyógyszer
készítmények

90%

Váltás csak
orvosi
indok

alapján

Kezelő
orvos

A molekula
komplexitás
ától függően

változó
mértékű
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Gyógyszer Terápiás Bizottságok 
és a Farmakovigilancia Szolgálat

lehetséges kapcsolata 
a kórházakban 



SE GYT Bizottság működése

Antibiotikum használati útmutató

Különböző LMWH készítmények alkalmazása

Onkológiai szerek optimális alkalmazása, 
kísérő diagnosztika

Biológiai és biohasonló gyógyszerek 
racionális alkalmazása 

Röntgen kontrasztanyagok

Kórház higiénia, fertőtlenítő szerek

Gyógyszer keret egyensúlyának megőrzése

Részvétel a farmakovigilancia rendszerben ?
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Mellékhatások beosztás 
Edwards & Aronson. Lancet. 2000;356: 1255-59

A. Dózis függő, mely összefüggésben van a gyógyszerek farmakológiai 
tulajdonságaival, azaz várható jelenség

B. Nem-dózis függő, bizarr mellékhatások, melyek nem függenek össze a 
gyógyszerek hatásával. Váratlan, gyakran igen súlyos mellékhatások (pl. 
allergiás reakció)

C. Dózis és idő függő, krónikus mellékhatások, általában  kumulatív toxicitás 
eredménye (pl. hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg működés 
csökkenése corticoid terápia nyomán) 

D. Idő függő, a gyógyszeradagolás megszüntetése után jelentkező, 
általában dózis függő, késői mellékhatások (pl. carcinogenesis).

E. Visszavonási reakció, a gyógyszer adagolás megszüntetésekor 
jelentkező mellékhatás (pl, opiátok elvonása)

F. A gyógyszeres kezelés váratlan hatástalansága, dózis függő, gyakran 
gyógyszer interakció következménye (pl. gyors gyógyszer metabolizmus 
enzim indukció következtében) 

47Kerpel-Fronius S: EGIS07/elöadás07
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Classification of ARs   (Edwards & Aronson. Lancet. 2000;356: 1255-59)



Nemkívánatos események (NE)

Meghatározások

 Nemkívánatos esemény (NE), (adverse 
event): azon fizikai és pszichés tünetek, 
melyeknek összefüggése a vizsgált 
gyógyszerrel nem bizonyított. Ide sorolják 
a túladagolással kapcsolatos 
eseményeket is

 Nemkívánatos reakció (NR) (adverse 
reaction): az összefüggés valószínűsített 
vagy bizonyított. Ide tartoznak a 
túladagolás, nem megfelelő használat, 
abuzus, kezelési tévedések. 
Mellékhatás: az orvosi gyakorlatban 
elterjedt pontatlan kifejezés,  mely 
mindkét fogalmat fedi

NR

NE

KERPEL-FRONIUS S.          8 

Jelentők:
• Orvosok
• Gyógyszerésze

k, 
• Egészségügyi 

dolgozók
• Betegek



Súlyos nemkívánatos esemény (NE) 
(Serious Adverse Event, SAE) 

 A nemkívánatos esemény, vagy reakció súlyos 
(serious) minősítése arra utal, hogy az esemény 
idején a vizsgálati alany halálos veszedelemben, 
életveszélyes állapotban volt

A minősítés nem olyan eseményre utal, amely ha 
súlyosbodik, feltételezhetően halálhoz vezethetett 
volna

 Severity (súlyos, erős): a mellékhatások intenzitási 
skálájában használatos kifejezés, függetlenül attól, 
hogy a mellékhatás életveszélyes-e, vagy sem 
(Megfelelő elkülönítő, magyar kifejezés nem ismert!)

KERPEL-FRONIUS S. 
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 Súlyos NE-k ismérvei
halál
életveszélyes (közvetlen életveszély áll fenn)
kórházi ellátást vagy annak meghosszabbítását  igényli
huzamosan fennmaradó vagy szignifikáns 

alkalmatlanságot okoz 
végleges pathológiai vagy funkcionális károsodást 

okoz, vagy ezek elhárítása orvosi beavatkozást igényel
új rosszindulatú tumor megjelenése
congenitális anomália vagy születési ártalom
 túladagolás

Nemkívánatos események (NE) 
jelentése 

KERPEL-FRONIUS S. 
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Irányelvek a nemkívánatos 
események (NE-k)  értékeléséhez

Karch és Lasagna: JAMA, 234: No 12, 1975.

Biztos: olyan reakció, mely

reális időbeni összefüggésben követi a gyógyszer  
beadását, midőn ismereteink szerint hatásos 
gyógyszerszint feltételezhető a szervezetben

megfelel a gyógyszer ismert hatástípusának

bizonyítható az adagolás befejezését követő 
hatáscsökkenéssel (dechallenge), illetve a reakció 
újra jelentkezésével az adagolás ismétlését 
követően (rechallenge)
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Irányelvek a nemkívánatos események 
(NE-k) értékeléséhez 

Karch és Lasagna: JAMA, 234: No 12, 1975.

Valószínű: olyan reakció, mely

reális időbeni összefüggésben követi a 
gyógyszer  beadását, midőn ismereteink 
szerint hatásos gyógyszerszint feltételezhető 
a szervezetben

megfelel a gyógyszer ismert hatástípusának

bizonyítható az adagolás befejezését követő 
hatáscsökkenéssel (dechallenge) és nem 
magyarázható meg kielégítően a beteg 
klinikai állapotával
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Lehetséges: olyan reakció, mely

reális időbeni összefüggésben követi a gyógyszer  
beadását, midőn ismereteink szerint hatásos 
gyógyszerszint feltételezhető a szervezetben

megfelel a gyógyszer ismert hatástípusának

de következhet a beteg klinikai állapotából, 

 illetve, melyet a párhuzamosan végzett egyéb 
kezelések is okozhatnak

Kétséges:

bármely reakció, mely nem elégíti ki a fenti 
követelményeket

Irányelvek a nemkívánatos események 
(NE-k) értékeléséhez 

Karch és Lasagna: JAMA, 234: No 12, 1975.
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Mellékhatások okozati értékelése

Idő Egyéb 
ok

De-challenge

Elvonás
Re-challenge

Új adagolás

Biztos + - + +

Valószínű + - + ?

Lehetséges + + ?

Valószínűtlen - +

Feltételes* ? ? ? ?

Értékelhetetlen Elégtelen információ

*Szignál: új, eddig ismeretlen mellékhatásra utaló megfigyelés, 
inform



Gyógyszer értékelése 
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Minőség  



A haszon-kockázat arány

KERPEL-FRONIUS S. 57

Forgalombahozatai engedély a vizsgálati körülmények

során tapasztalt haszon/kockázat arányon nyugszik, 

mely a vizsgálatba bevont célpopulációra vonatkozik



A haszon-kockázat arány 
torzulásának lehetősége a 

gyakorlatban
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Visszavonás, vagy az alkalmazási előírás módosítása? 



Risk Management
Risk Management System: farmakovigilancia 

aktivitások és beavatkozások összessége , melyek 
célja a kockázatok azonosítása, karakterizálása a 
gyógyszerkészítmények kockázatának 
minimalizálására. Ide tartozik továbbá a választott 
beavatkozások hatásosságának értékelése. 

Risk Management Plan (RMP): Részletes leírása 
Egy meghatározott gyógyszerre vonatkozó 
farmakovigilancia és rizikó menedzsment  
rendszerek részletes leírása

Az RMP-t a forgalombahozatali engedélyezési 
dokumentációval együttesen kell benyújtani
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60

RISK
MANAGEMENT

Rizikó azonosítás

Rizikó jellemzése

Rizikó értékelésRizkó 
minimalizáció és
kommunikáció

Intézke-
dések 
hatásosak? 

Epidemiológiai 
vizsgálatok
Adatbázisok 

Irodalom
Követés 

Spontán 
jelentések

Vizsgálatok
Fázis 1
Fázis 2
Fázis 3
Fázis 4

Risk management model
According to Stankovich L
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Farmakovigilancia rendszer résztvevői

A szolgálat egyik fontos összetartó elem a gyógyszer 
mellékhatások észlelése, jelentése és feldolgozása terén a 
farmakovigilancia rendszerben KERPEL-FRONIUS S:       61

Gyógyszergyártók 

Gyógyszerügyi 
hatóság

Klinikai 
gyógyszerészek

Kezelő orvosok
Klinikai farmakológusok



Mellékhatások felderítése,  jelentése és 
értékelése a kórházi gyakorlatban 

Farmakovigilancia tanácsadó szolgálat létrehozása 
kórházakban
Gyógyszer Terápiás Bizottságok feladatainak 

kiterjesztésével  

Farmakovigilancia a klinikai gyógyszerészek és 
farmakológusok együttműködésében 
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Aktív farmakovigilancia kapcsolat   
kialakítása a betegellátó osztályokkal
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Klinikai 
gyógyszerészek

Klinikai 
farmakológusok

Gyógyszer Terápiás Bizottság
KF és KGY tagok

Gyógyszer beszerzés 
Farmakovigilancia tanácsadói szolgálat 

 Biztonságos gyógyszer terápiában 

 Komplex klinikai gyógyszervizsgálatok telepítésében és 
kivitelezésében

WHO EMA

Nemzetközi
Farmacovigilancia Centrumok
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Gyógyszer engedélyezés az 
Európai Unióban

Forgalomba hozatali engedély
Hatásosság
Biztonság
Minőség

Kockázat menedzsment terv 

„Gyógyszer 
erődítmény
Európai Unió”

Az EU-ban nem engedélyezett 
biológiai készítmények 
alkalmazása TILOS
Veszélyes, fokozott 
immunogenitás szennyeződések 
miatt!


