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A tartalomból…

Mi az a szignál?

Milyen módszerekkel lehet új gyógyszerbiztonsági kockázatokat 

detektálni?

Hogyan történik a szignáldetekció az EudraVigilance adatbázisban?

Hogyan történik a szignálok értékelése EU-szinten?

Milyen intézkedések születhetnek a szignálok kivizsgálása során?
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Néha nehéz meglátni, ami valójában a szemünk 
előtt van…Kizárólag oktatási célra



Máskor olyan dolgokat vélünk felfedezni, amik 
valójában nincsenek ott…Kizárólag oktatási célra



Mi a farmakovigilancia feladata?

Kockázatok

Adatgyűjtés

• Spontán mellékhatás-
bejelentések

• Szervezett vizsgálatok

• Szakirodalom
Kockázatcsökkentés

Kockázatkezelés

• Kockázatkezelési terv

Hatékonyság lemérése

Kockázatkommunikáció

Gyógyszer-
biztonsági aggályok

Mellékhatások

Szakirodalom

• Bármely egyéb forrás

Szignáldetekció

Szignál kivizsgálása

EU felülvizsgálat 
(referral)

Kockázatcsökkentés

• Engedély módosítása

• Kísérőiratok

• Rendelhetőség

• Engedély 
visszavonása/ 
felfüggesztése

Engedély változatlan 
fenntartása

Időszakos 
gyógyszer-
biztonsági 

jelentés
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Mi a szignál?

SZIGNÁL:

• Figyelmeztető jel

• A gyógyszer használata egy korábban 
nem ismert kockázattal függhet 

Forrásai

• Spontán mellékhatás-bejelentések

• Beavatkozással nem járó vizsgálatok

• Klinikai vizsgálatok
össze, vagy egy ismert kockázat 
minőségileg vagy mennyiségileg eltér 
az eddig megszokottól (pl. intenzitás, 
frekvencia, kimenetel)

Klinikai vizsgálatok

• Tudományos szakirodalom

• Bármilyen egyéb forrás (internet, 
digitális média, stb.)

SZIGNÁL ≠ OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS

• Már egy – megfelelően dokumentált – eset is képezhet szignált
• Gyakoribb azonban, hogy több hasonló eset összegyűjtése szükséges
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Szignálok azonosítása (1)Kizárólag oktatási célra



Szignálok azonosítása (2)

Módszerei

• Diszproporcionalitáson alapuló (statisztikai módszerekkel, pl. nagy 
adatbázisok szűrése)

• Kiemelt orvosi eseményeken alapuló (IME, DME, TME, fatális esetek)

• Klinikai áttekintés

• Jelentési frekvencia fokozódása akár diszproporcionalitás nélkül is

Feltételei

• A választott módszernek igazodnia kell a rendelkezésre álló adathalmazhoz 

(kis adatbázisban a statisztikus módszerek nem megfelelőek)

• Minden rendelkezésre álló adatforrást figyelembe kell venni

• Többnyire több módszer együttes alkalmazására van szükség
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Diszproporcionalitáson alapuló módszerek

Az adatbázisban nagyobb arányban fordul elő a feltételezett mellékhatás 

a gyanúsított gyógyszert szedők között, mint a gyanúsított gyógyszert 

nem (azonban más gyógyszereket) szedők között 

Vizsgált Minden egyéb 
Jelentési 

Vizsgált 
esemény

Minden egyéb 
esemény

Vizsgált gyógyszer A B

Minden egyéb gyógyszer C D

Jelentési 

esélyhányados:

ROR = (A/B):(C/D)

• Az így azonosított szignál neve: SDR (signal of disproportionate reporting)

• Korlátok! (kombinációban használt gyógyszerek, interakciók, magas 

háttérincidencia, ha még kevés bejelentés van egy gyógyszerre vonatkozóan az 

adatbázisban)
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Fontos orvosi események (important medical events, IME)

• Kimenetele súlyos lehet (több mint 8000 PT)

• Priorizálást segíti elő az elemzés során

Kijelölt orvosi események (designated medical events, DME)

Kiemelt orvosi eseményeken alapuló módszerek

• Ritka és súlyos mellékhatások

• Gyakran hozhatók összefüggésbe gyógyszerek alkalmazásával

• Már egy ilyen bejelentés is felkelti a gyanút

• EMA teszi közzé a listát, melyen 62 PT szerepel jelenleg

Fatális esetek ellenőrzése
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Szignáldetekciós algoritmus (1)

Szempontok:

• Érzékenység: valós poziPv szignálok detektálása (fals negaPv ↓)

• Pontosság (pozitív prediktív érték): azokat a szignálokat azonosítja a rendszer, 
amelyben a mellékhatás kialakulása valóban összefügg a gyógyszer 
alkalmazásával (fals pozitív ↓)alkalmazásával (fals pozitív ↓)

• A szignál azonosításáig eltelt idő: minél rövidebb legyen

• Klinikailag releváns esetek, prioritások (DME, IME, fatális esetek)

• Változhat attól függően, hol tart a gyógyszer az életciklusában
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Szignáldetekciós algoritmus (2)

Szignáldetekciós algoritmus:

• Diszproporcionalitáson alapuló módszer (pl. ROR)

• Egyéb szabályok (pl. küszöbértékek, klinikailag releváns esetek)

Küszöbértékek alkalmazása

• A ROR 95%-os konfidencia intervallum alsó határa > 1

• Az esetek száma legalább 3 vagy 5

• Az esemény IME (important medical event) vagy DME listás vagy fatális

• Az adatok mely halmazán alkalmazzák (teljes adatbázis, alcsoport 

analízis, stratifikáció)
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Csak óvatosan!

• A ROR (SDR) a jelentés aránytalanságát jelzi (zavaró tényezők!); jelezhet, de nem jelent 

automatikusan ok-okozati összefüggést

• A ROR (SDR) érték az adatbázisban található adatok jellemzőitől függ (pl. kódolási 

Tisztában kell lenni a szignáldetekciós módszerek korlátaival

szokások, orvosi terminológia használata, jelentések forrásai)

• Ha a ROR(-) < 1, nem feltétlen zárja ki a szignál létezését, és magas ROR(-) érték sem 

jelent mindig ok-okozati összefüggést

• Egyes gyógyszerek elfedhetik a más gyógyszerek által okozott mellékhatásokat, ha csak 

a ROR-t vizsgálják

• Tudományos megegyezés alapján a statisztikai módszerekkel azonosított szignálokat 
mindig alá kell vetni módszeres orvosi értékelésnek

• A megerősített szignálokat a PRAC értékeli
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Szignálok további vizsgálata

Szignál (DEC) további vizsgálatra

Adatok minőségének ellenőrzése

Kísérőiratok vizsgálata 

A rendelkezésre álló további 
összes adat áttekintése

Intézkedés szükségességének 
mérlegelése, meghozatala és 

kommunikációja (PRAC)

Adatok minőségének ellenőrzése

Mellékhatás-bejelentések 
tudományos/klinikai értékelése
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Lehetséges intézkedések

A forgalomba hozatali engedély 

• Változatlan fenntartása 

• Módosítása (kísérőiratok, feltételek: 
PASS, DHPC, oktatóanyag)

• Felfüggesztése

• Visszavonása

• Meg nem újítása
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PRAC által kivizsgált szignálok

Statisztika a PRAC által értékelt szignálokról és az értékelések kimeneteléről

forrás: 2018 Annual Report on EudraVigilance for the 

European Parliament, the Council and the Commission
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Kötelezettségek

A nemzeti hatóság feladata a területén 

engedélyezett összes gyógyszerrel kapcsolatban 

rendszeres szignáldetekciót végezni az EV 

adatelemző rendszerében (ez a kötelezettség 

hamarosan a jogosultakra is kiterjed)

EU szignáldetekciós
munkamegosztás: az 

OGYÉI 80 
hatóanyagért / 

kombinációért felelőshamarosan a jogosultakra is kiterjed)
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EsettanulmányEsettanulmány

Forrás: Wilting I, van Laarhoven JHM, de 
Koning-Verest IF, Egberts ACG Epilepsia, 

2007, 48(2): 400-401.
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Valproát által előidézett hajszerkezet-változás

Valproát/valproinsav (VPA)

• Epilepszia és bipoláris kórképek kezelésére szolgál

• Ismert mellékhatásai az emésztőrendszeri tünetek, súlygyarapodás, 
májelégtelenség, vérlemezkeszám-csökkenés és a hajhullás/kopaszodásmájelégtelenség, és a hajhullás/kopaszodás

Beteg

• 47 éves fehér nő

• Valproátot bipoláris zavarra és temporális epilepsziára kapta

• Társbetegségek: ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar), alvászavar

• Lorazepam-ot, temazepam-ot (alvászavarra) szedett rövid időn keresztül, 
illetve methylphenidate-ot (ADHD-ra)
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Esetleírás (1)

• 2*500 mg VPA/nap (87 mg/l szérumszint), 1998. november → néhány 
hónappal később vékonyabbá vált a haja és elkezdett hullani, 1 évvel később 
már kopasz foltok megjelenését észlelte

• Adagemelés 3*500 mg VPA/nap-ra 2 évvel a kezelés megkezdését követően 
(éjszakai agresszív epizódok és az epilepsziás rohamok gyakoriságának 
fokozódása miatt) → 2001-ben a haja elkezdett göndörödni (gyermekkora óta 
egyenes volt), 2,5 év múlva teljesen göndör lett

• Adagemelés 4*500 mg VPA/nap-ra 2001 végére (megszűnnek az epilepsziás 
rohamok és az agresszív epizódok) → 2003-tól a haja már kevésbé volt göndör, 
de nem lett teljesen egyenes, viszont továbbra is vékonyszálú maradt

• Adagcsökkentés 3*500 mg VPA/nap-ra 2004 júniusában magas szérumszint 
miatt (146 mg/l) → 2005-ben a göndörség nagyrészt eltűnt
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Esetleírás (2)

• Adagcsökkentés 2*500 mg VPA/nap-ra 2005 júniusától (szérumszint: 115 mg/l) 
ínygyulladás miatt → 2006-ra a haja már egyáltalán nem volt göndör, viszont 
vékonyszálú maradt, az ínygyulladásra a dóziscsökkentés nem volt hatással

• A beteg örült a göndörödés megszűnésének

• A hajszerkezet változást jóval megelőzően már festette a haját, de sosem 
daueroltatta
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Irodalmi adatok

• Számos bejelentés a VPA szedése alatt a hajnövekedésben/szerkezetben 
bekövetkező változásokról:

• Kopaszodás, elvékonyodás, hajszínváltozások

• Egy vizsgálatban 284 betegből 11%-ban jelentették (átmeneti 
elvékonyodást követő visszanövés, göndör vagy hullámos haj megjelenése 
elvékonyodás nélkül, kezdeti elvékonyodás majd hullámosodás)

• Nem volt nemi preferencia

• Általában 3-6 hónappal a kezelés megkezdését követően jelentkezett, 
egyesekben átmenetinek (pl. göndörödés), másokban tartósnak (pl. 
elvékonyodás) bizonyult 

• A haj göndörödését más esetleírásokban is ismertették már

FELADAT
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Feladat

Az értékeléséhez töltse ki az 
alábbi kérdőívet a megfelelő 
pontszámok 
hozzárendelésével, majd 
határozza meg az határozza meg az 
összefüggés valószínűségét!

(Naranjo algoritmus, Naranjo
et al Clin Pharmacol Ther
August 1981)
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Lareb adatbázis (2009. február)Kizárólag oktatási célra



További irodalmi adatok

• A szakirodalom számos hasonló esetleírást tartalmaz

• A hajszerkezetben bekövetkező változások több esetben normalizálódtak a 
kezelés felfüggesztését követően (1 éven belül) – pozitív dechallenge, vagy 
dózisfüggőnek bizonyultak

• Menkes-szindrómához hasonló tünetek (Kinky hair syndrome)

• X-kromoszómához kötött recesszív betegség, rézanyagcsere zavarát 
okozza (alacsony rézszint), epilepsziát és mentális retardációt okoz

• A haj fehér, ritka és töredezett

• WHO adatbázis: 

• 60 bejelentés, ROR=7,7 (konfidencia-intervallum = 5,9-9,9)
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Lehetséges mechanizmus

• A valproát fémkelátor → a hajnövekedésben és keratinizációban szerepet 
játszó enzimek fémtartalmának megkötése, ezáltal gátlása

• Változások a réz, cink és magnéziumszintben

Következtetés:Következtetés:

• A rendelkezésre álló adatok/bizonyítékok alátámasztják az összefüggést a 
hajszerkezet megváltozása és a VPA használat között

• A kísérőiratokban már szerepel ez a mellékhatás: alopecia (új, göndör haj 
visszanövésével)

• A kezelőorvosnak fel kell hívnia a beteg figyelmét, hogy a külső megjelenése 
megváltozhat a VPA kezelés alatt
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Összefoglalás

• A farmakovigilanciában a szignáldetekció foglalkozik a gyógyszerek új vagy a 
megszokottól mennyiségileg vagy minőségileg eltérő kockázatainak 
azonosításával

• A szignáldetekció egyaránt alapszik statisztikai módszereken, illetve a 
nemkívánatos események klinikai relevanciájának mérlegelésénnemkívánatos események klinikai relevanciájának mérlegelésén

• A szignál nem jelent automatikusan ok-okozati összefüggést a gyógyszer és a 
nemkívánatos esemény között, ennek megerősítésére tudományos értékelésre 
van szükség

• A validált és megerősített szignálokat az EU-ban központi szinten a PRAC 
vizsgálja ki, és tesz javaslatot a forgalomba hozatali engedélyt érintő hatósági 
intézkedésekre
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Köszönöm a figyelmet!
Kérdések: palfi.melinda@ogyei.gov.huKérdések: palfi.melinda@ogyei.gov.hu
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