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Előny – kockázat (B/R) értékelés

• Összehasonlító értékelés, az előnyök (pozitív hatások) 

mérlegelése a kockázatokkal (lehetséges károsodások) 

szemben;

• Orvosi eljárások és kezelések, profilaxis módszerei, 

megelőzés és diagnosztika vonatkozásában is alkalmazható 

• Az előny-kockázat egyensúlya a gyógyszerengedélyezési 

folyamat sarokköve, mely alapvető fontosságú mind a 

közegészség, mind az egyedi beteg védelme szempontjából 

• Az értékelésnek nincs standard módszere, minden eset 

különbözik 
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Előny – kockázat értékelés

3

Az engedélyezési folyamatban a kérelmezőnek be kell mutatnia a 

gyógyszer előnyeit és kockázatait

Az új gyógyszer engedélyezéskor a döntésnek az előny-kockázat 

arányon kell alapulnia

Az engedélyezés időpontjában az elérhető információknak alá kell 

támasztani, hogy az előnyök meghaladják a kockázatokat

A gyógyszerhatóságnak értékelnie kell az előnyöket és 

kockázatokat

Az előny – kockázat arány pozitív 



Példa az előny-kockázat 

értékelésre

Kockázatok

• (olykor halálos) 

májkárosodás

• Méhvérzés 

• Testsúly növekedés

• Angiooedema

• Fejfájás

• Anxietas

Előnyök

• Enyhe betegség 

tüneti kezelése

• Sebészeti 

beavatkozás 

időpontjának eltolása 

4



Előny-kockázat egyensúly 

megváltozása

• Az előny-kockázat arány egy adott időpontban 
érvényes, de változhat a későbbiek folyamán

• Új információ / adat érkezhet a forgalomba hozatal 
után (sokkal több beteg kapja a klinikai vizsgálatba 
bevontakkal összehasonlítva) 

• A ritka mellékhatások nem észlelhetők a klinikai 
vizsgálatok során

• Felhasználás a valódi világban (társbetegségek, 
együtt szedett gyógyszerek)

• Engedélyezés utáni vizsgálatok új adattal 
szolgálhatnak 
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Mikor kell újra értékelni a B/R 

arányt?

• Rendszeres időközönként
- a forgalomba hozatali engedély megújításakor 
(5 és 10 év)
- időszakos gyógyszerbiztonsági jelentésben 
(Periodic Safety Update Report, PSUR)

• Ad hoc
- új gyógyszerbiztonsági aggály 
felbukkanásakor (szignál)
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Időszakos gyógyszerbiztonsági 

jelentés (PSUR)
Célja:

• A gyógyszer B/R viszonyának értékelése rendszeres időközönként

az engedélyezést követően

• A jelentési időszak alatt azonosított új információk B/R viszonyra 

gyakorolt hatását elemzi a kumulatív adatokkal összefüggésben

• A jelentési időszak alatt a biztonságosságra/hatásosságára 

vonatkozóan összegyűjtött információ összhangban áll-e a korábbi 

ismeretekkel (reference safety information)

• Vannak-e új kockázatok?

• Vannak-e új információk már ismert kockázatokról?

• Van-e változás az B/R hányadosban?

• Szükséges-e hatósági intézkedés a kedvező B/R viszony 

fenntartásához?
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Milyen adatokon alapszik?

• Minden gyógyszerbiztonsági (safety),

• Minden hatásosságra (efficacy), és

• Minden eredményességre (effectiveness) vonatkozó adaton

• Beleértve a nem-klinikai, klinikai vizsgálatok és a valós 

felhasználás során szerzett adatokat,

• Beleértve a nem engedélyezett indikációkban és beteg-

populációkban történő alkalmazást is (off-label, helytelen 

alkalmazás, visszaélés, stb.)

A PSUR-nak NEM CÉLJA:

• A hatóság értesítése jelentős, addig ismeretlen gyógyszerbiztonsági 

vagy hatásosságra vonatkozó információról

• A sürgős gyógyszerbiztonsági információ jelentésére más folyamatok 

állnak rendelkezésre

PSUR
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A PSUR felépítése és elkészítése

A PSUR elkészítése: ICH-E2C(R2) – PBRER, EC IR 520/2012, GVP 

Module VII alapján (https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-

pharmacovigilance-practices-gvp-module-vii-periodic-safety-update-report_en.pdf)

• Fő szabályként egyetlen PSUR elkészítése a jogosult valamennyi, 

azonos hatóanyagot tartalmazó készítményére

Referencia dokumentum: a hatóanyaggal kapcsolatos közös 

gyógyszerbiztonsági adatokat és engedélyezett indikációkat 

tartalmazza 

A PSUR készítéséhez felhasznált források: nem-klinikai és klinikai 

vizsgálatok, spontán mellékhatás jelentések, aktív 

adatgyűjtés, gyógyszerminőségi vizsgálatok, utilizációs

adatok, megfigyeléses vizsgálatok, tudományos irodalom…
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PSUR Single Assessment

(PSUSA) 
Célja: az erőforrások hatékonyabb kihasználása, EU-szinten 

összehangolt intézkedések és nemzeti implementáció a B/R 

értékelés eredményeképpen 

Alapelve:

• Azonos hatóanyagot tartalmazó (azonos EU-születésnappal bíró) 

gyógyszer (originátor + generikumok + stb.) PSUR egyszerre 

történő értékelése 

egy hatóság értékeli (a többi tagállam véleményezi)

Kivétel:

• Egyetlen tagállamban engedélyezett hatóanyagok értékelése 

nemzeti hatáskörben marad
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PSUR benyújtás

Mikor nem kell PSUR-t benyújtani?

• Felmentést kapnak a következő jogalappal engedélyezett 

készítmények:

• Generikus

• Jól megalapozott használat (well-established use, WEU)

• Hagyományos növényi gyógyszer 

• Homeopátiás szer 

• Kivétel, ha az originátor a készítményét visszavonta, vagy olyan 

biztonsági aggály áll fenn a készítménnyel kapcsolatban, mely 

szükségessé teszi a PSUR benyújtást

• Felújításkor (másik dokumentum - clinical overview - tartalmazza 

a B/R értékelést)

• DE a hatóság bármilyen indokolt esetben kérhet ad hoc PSUR-t.11



EURD list
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PSUSA folyamata

A jogosult benyújtja a 

PSUR-t az EMA-nak

Validáció 

(EMA) START

Rapporteur/ 

LMS PAR

Észrevételek, 

hozzászólások 

(MAH/MS)

Rapporteur/ 

LMS UAR

30 

nap
15 

nap

60 

nap

PRAC 

AJÁNLÁS

CHMP 

VÉLEMÉNY

CMDh 

ÁLLÁSPON

T

MS, nemzeti 

implementáció

EC határozat: a centrális 

engedély módosítása

EC 

határozat

Következő PRAC 

ülés

MA fenntartása

CAP is érintett csak NAP 

érintett

CAP

NAP

egyetérté

s

többségi 

döntés
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PSUR értékelése, konklúziók
Az értékelés kimenetele lehet:

• A forgalomba hozatali engedély változatlan fenntartása (folyamat 

lezárul a PRAC ajánlással)

• A forgalomba hozatali engedély módosítása, felfüggesztése vagy 

visszavonása

• Ha a kísérőiratok módosítása szükséges, MAH-nak vagy az 

értékelőnek javaslatot kell tennie a pontos szövegre
Adatforrások: EURD lista: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000361.j

sp&

PRAC napirend, jegyzőkönyvek 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/document_listing/document_listing_000353.js

p&mid=WC0b01ac05805a21cf

Nemzetileg engedélyezett gyógyszerek értékelése 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000620.jsp&mid=

WC0b01ac0580902b8d

CHMP/CMDh napirend, jegyzőkönyvek 

Európai Bizottság határozatok
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Mi a szignál?

Szignál:

• Figyelmeztető „jel”

• A gyógyszer használata egy korábban nem ismert kockázattal 
függhet össze, vagy egy ismert kockázat minőségileg vagy 
mennyiségileg eltér az eddig megszokottól (pl. intenzitás, 
frekvencia, kimenetel)

Forrásai

• Spontán mellékhatás-bejelentés (ill. aktív adatgyűjtés)

• Beavatkozással nem járó vizsgálatok

• Klinikai vizsgálatok

• Tudományos szakirodalom

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

Szignál ≠ ok-okozati összefüggés
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A szignálok kezelésének lépési

A szignálkezelés folyamata:

• A szignál azonosítása 

• A szignál validálása és megerősítése 

• A szignál rangsorolása (milyen sürgősséggel kell értékelni)

• A szignál értékelése 

• Szükséges intézkedések 

• Kommunikáció az érintett felek között
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Módszerei

• Kvantitatív (statisztikai módszerekkel, pl. nagy adatbázisok 
szűrése)

• Kvalitatív (hagyományos, pl. egyedi mellékhatás-bejelentések 
egyenkénti áttekintése)

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

Már egy – megfelelően dokumentált – eset is képezhet szignált

Gyakoribb azonban, hogy több hasonló eset összegyűjtése szüks.

Szignálok azonosítása
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Szignáldetekció statisztikus 

módszerekkel
Diszproporcionalitáson alapuló módszerek

• Egy gyógyszer – mellékhatás párt gyakrabban jelentenek, mint az 
várható lenne az ugyanezen gyógyszerrel kapcsolatban jelentett 
többi mellékhatás és az összes többi gyógyszerrel kapcsolatban 
jelentett ugyanezen mellékhatás gyakoriságához viszonyítva

• Az ilyen szignálok neve: signal of disproportionate reporting
(SDR)

• Az EVDAS-ban ezek a PRR érték alapján kerülnek azonosításra (de 
más módszerek is ismertek)

• PRR: Proportional Reporting Ratio

18



Hagyományos szignáldetekciós

módszerek

Kijelölt orvosi események ellenőrzése (designated medical
events, DME – EMA/972532/2011)

• Ritka és súlyos mellékhatások

• Gyakran hozhatók összefüggésbe gyógyszerek alkalmazásával

• Ezeket az SDR-től függetlenül mindig ellenőrizni kell

• EMA teszi közzé a listát, melyen jeleleg 117 esemény szerepel 
(pl akut légzési elégtelenség, vakság, májelhalás, veseelégtelenség, 
kamrafibrilláció, öngyilkosság)
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• A spontán bejelentésekből származó esetek száma nagyon 
alacsony, a riportok nem meggyőzőek vagy nehezen értékelhetők 
klinikailag (sok a zavaró tényező, alapbetegség és mellékhatás 
hasonló tünettel jár, új gyógyszer profilja még nem ismert)

• A kockázat nehezen azonosítható (pl. a háttérincidenciához
viszonyítva kismértékű a kockázatfokozódás)

• Kombinációban használt gyógyszerek

• Gyógyszerinterakciók

• A kvantitatív módszerek csupán korlátozott mennyiségű 
strukturált mezőt vesznek figyelembe

Hagyományos szignáldetekciós

módszerek

Tudományos megegyezés alapján a statisztikai módszerekkel azono-
sított szignálokat mindig alá kell vetni módszeres orvosi értékelésnek 
= A SZIGNÁL VALIDÁLÁSA 
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A nemzeti hatóságok és az EMA 

feladatai
Az EU mellékhatás adatbázis rendszeres monitorozása (hatóanyagok, 
gyógyszerek) 

Normál esetben havonta

Fokozott felügyelet alatt álló készítményeknél kéthetente

Gyakoribb is elképzelhető, pl. pandémiák (real time)

EMA

Szignáldetekció a centralizált készítményekre

Nemzeti hatóságok

Szignáldetekció azon hatóanyagokra, melyekért vezető tagállamként 
felelősek (Signal Detection Work sharing)

Szignáldetekció az összes területükön engedélyezett készítményre, mely 
nem szerepel a WS eljárásban
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A szignál validálása és megerősítése
Az adatok minősége

• Többször bevitt esetek (duplikátumok) azonosítása

• Az adatok minősége (dokumentáltság, kódolás, stb.)

• A narratívok rendelkezésre állnak-e angolul (fordítás?)

Klinikai relevancia

• Az ok-okozati összefüggést támogató bizonyítékok ereje (pl. esetek 
száma, betegexpozíció, időbeli összefüggés, lehetséges mechanizmus, 
de/rechallenge, alternatív magyarázat, zavaró és torzító tényezők, stb.) 
– gyógyszercsoport és a tünetek kiterjesztése

• Súlyosság, intenzitás és kimenetel (pl. fatális vagy irreverzibilis)

• A reakció újszerűsége

• Gyógyszer interakciók

• Speciális betegcsoportok

• Indikációval összefüggő esetek – hatástalanság?
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A szignál validálása és megerősítése

Vannak-e korábbi ismeretek a szignállal kapcsolatban?

• Kísérőiratok ellenőrzése (milyen információ szerepel benne a 
mellékhatásról)

• Vizsgálták-e már az összefüggést pl. PSUR-ban, RMP-ben, tudományos 
bizottságban

Rendelkezésre állnak-e információk további adatforrásokból?

• Szakirodalom, hasonló esetek leírása

• Kísérletes vagy a biológiai mechanizmusra utaló adatok

• Nagyobb adatbázisok vizsgálata (ha a szignált nem a EV-ben
azonosították vagy kiterjesztett keresések [gyógyszercsoport, klinikai 
kép])
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A szignál rangsorolása
PRAC fealadata

Az azonnal intézkedést igénylő szignál azonosítása fontos, mert

- Jelentős közegészségügyi vonzata lehet

- Jelentősen befolyásolja a készítmény B/R hányadosát

Szempontok a rangsoroláshoz

• Betegre gyakorolt hatás: intenzitás, visszafordíthatóság, megelőzhetőség, 
klinikai kimenetel

• A kezelés megszakításának következményei és a rendelkezésre álló egyéb 
terápiás lehetőségek

• A bizonyítékok ereje és következetessége (pl. sok eset érkezett viszonylag 
rövid idő alatt, biológiai valószínűség, diszproporcionalitás mértéke és 
gyors változása, a szignál detektálása egyszerre több forrásból, stb.)
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Intézkedések (PRAC ajánlás)

A szignál értékelés eredménye a PRAC AJÁNLÁS

• Nincs szükség intézkedésre, vagy további monitorozás (pl. PSUR)

• További intézkedésre van szükség (indoklás, implementációs menetrend)

Lehetséges intézkedések:

• Azonnali intézkedés pl. az engedély felfüggesztése (→ Art 107i referral), 
visszavonása, megújítás megtagadása (Rapid Alert)

• Article 31 referral

• Forgalomba hozatali engedély (kísérőiratok) módosítása

• További információ kérése a jogosulttól (pl ad hoc PSUR, RMP)

• PASS vizsgálat (Fokozott felügyelet szükséges)

• Urgent safety restriction

• Inspekció szükséges

CHMP vagy CMD(h) hagyja jóvá, publikáció az EMA honlapján
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Melyik a választandó módszer?

Spontán mellékhatás-jelentések
Farmakoepidemiológiai 
vagy klinikai vizsgálatok

Alacsony evidenciaszint Magas evidenciaszint

Integráció

• A különféle kockázatok kezelése eltérő stratégiát igényel

• A farmakovigilancia szolgálatában álló eszközök előnyeinek és 
korlátainak ismerete

• Az új eszközök alkalmazásának folyamatos értékelése a 
mindennapi alkalmazás során

?
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