
Előny – kockázat értékelés 

Magyarázat az előadáshoz 

 

2. dia: 

B….benefit, előny 

R…. risk, kockázat 

Általában egy kezelés / gyógyszer kapcsán szoktunk előny-kockázat értékelésről beszélni, de 

az eljárásoknak, diagnosztikai eszközöknek, gyógyászati segédeszközöknek is meg lehet 

határozni a biztonsági profilját és a B/R arányát. 

A gyógyszert akkor engedélyezik, ha a várható előnyök meghaladják a lehetséges 

kockázatokat. Az értékelésnél mindig figyelembe kell venni a bizonytalanságokat is, mind az 

előnyök, mind  a kockázatok oldaláról. A sokfaktoros, ellentétes előjelű hatások összegzése, 

a B/R arány meghatározása nagyon komplex feladat, mely a szakmai felkészültség mellett 

(orvosszakmai és gyógyszerészi ismeretek) megfelelő tapasztalatot is igényel.  

A B/R arány mindig egy adott betegcsoportban és egy adott indikációban érvényes. Az arányt 

NEM LEHET extrapolálni más javallatra vagy betegcsoportra. Erre azért fontos figyeli, mert 

gyermekgyógyászati készítmények fejlesztésekor gyakran támasztják alá a kérelmezők a 

beadványukat felnőtt adatokkal, melyeket bizonyos szabályszerűségnek megfelelően 

extrapolálnak a gyerekekre. Ez elfogadott eljárás pl farmakokinetika esetében, de nem az 

előny-kockázat arány megállapításakor. Ott csak a gyerekekből nyert adatok alapján lehet az 

egyensúlyt kiszámítani. 

 

3. dia 

a gyógyszerengedélyezés alapelve 

 

4. dia 

példa a negatív előny-kockázat arányra  

 

5.dia 

A B/R arány változik a gyógyszer életciklusa során, ahogy bővülnek az információk 

elsősorban a kockázatokra vonatkozóan, de az előnyök tekintetében is kaphatunk új 

bizonyítékokat. 

 

 



6.dia 

A B/R arányt „automatikusan” újra kell értékelni a forgalomba hozatali engedély 

megújításakor. Ekkor egy átfogó dokumentum (Clinical overview) keretében értékeli a 

jogosult.  

Fontos farmakovigilancia dokumentum az Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés (PSUR), 
melyet rendszeres időközönként, egy meghatározott időpontban kell a jogosultnak 
elkészíteni és benyújtania a gyógyszerhatósághoz. A csak egyetlen tagállamban 
engedélyezett gyógyszer PSUR-ján kívül, melyet az adott nemzeti hatóság értékel, az összes 
PSUR értékelés EU szinten zajlik a tudományos bizottságok (PRAC és CHMP),valamint a 
nemzetileg engedélyezett termékek vonatkozásában a CMD(h) részvételével. A (z értékelést) 
vezető tagállam (lead Member State) értékeli a benyújtott adatoka alapján, hogy az előny-
kockázat arány változatlan vagy változott, emiatt szükség lehet a forgalomba hozatali 
engedély módosítására.  

A B/R újraértékelését kell végezni akkor is, ha egy új mellékhatás (szignál) kerül detektálásra. 

 

7.dia 

A PSUR az egyik legfontosabb farmakovigilancia dokumentum. 

 

8.dia 

A forgalomba hozatali engedély megadását követően is folyamatosan nyomon kell követni a 

készítmény előnyeivel és kockázataival kapcsolatban felmerülő összes információt, illetve 

ennek a készítmény előny-kockázat hányadosára gyakorolt hatását annak érdekében, hogy 

hatékony kockázatcsökkentési tevékenység keretén belül folyamatosan biztosítható legyen a 

gyógyszeralkalmazás biztonsága és racionalitása, azaz a kedvező („pozitív”) előny-kockázat 

hányados. 

Mindazonáltal előfordulhat, hogy az előny-kockázat értékelése során új gyógyszerbiztonsági 

információkat azonosít a jogosult 

 

9.dia 

A PSUR formai és tartalmi elemet a GVP module VII írja le. 

 

10.dia 

A single assessment a centrálisan engedélyezett gyógyszerekre (centrally authorised product, 
CAP)  az új farmakovigilancia szabályozás életbe lépésével indult (2012 júliusában).  



A CAP-ot és nemzetileg engedélyezett termékek (nationally authorised product, NAP) -okat 
vegyesen érintő folyamatokra a single assessment ez EURD lista életbe lépésével, 2013. 
áprilisában indult el. 

Azon csak NAP-okat tartalmazó folyamatok, melyek PSUR-jainak zárópontja 2014 
szeptemberében, illetve ezt követően esedékesek, már a single assessment eljárás keretén 
belül kerülnek értékelésre  

A PSUR eljárásért az EMA ezentúl díjat számít fel, mely az értékelést végző vezető tagállam és 
az EMA költségeire fordítódik. 
 

11.dia 

A jogosult nem köteles PSUR-t készíteni minden gyógyszer esetében. A kivételeket sorolja fel 

a dia. 

 

12.dia 

A jogosultnak kötelessége PSUR-t benyújtania az összes azon hatóanyag, illetve hatóanyag 
kombinációt tartalmazó termékére, aminek értékelését EU szinten kell elvégezni. Ezeket az 
ún EURD list (European Union Reference Dates) tartalmazza, mely havonta frissül. 
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-
authorisation/pharmacovigilance/periodic-safety-update-reports-psurs 

A lista tartalmazza a PSUR beadás frekvenciáját, az adatok lezárásának időpontját (zárópont), 
a benyújtás idejét és azt, hogy az originátoron milyen jogalappal engedélyezett gyógyszernek 
(generikus, WEU, hagyományos növényi gyógyszer, homeopátia) kell még benyújtania a 
jelentést.  

A csak egy tagállamban engedélyezett gyógyszereket a lista nem tartalmazza, habár az 
ezekről írt összefoglalókat is az EMA PSUR tárházába kell feltölteni. 

Az EURD lista jogi kötőerővel bíró dokumentum, amelynek előírásait a jogosultaknak be kell 
tartani.  
 
13. dia 
A PSUSA folyamatot mutatja be csak annak illusztrálására, hogy mennyire szabályozott a 
folyamat. Mutatja egyben az értékelő és a többi tagállam feladatait, a határidőket. A 
folyamatnak a megadott határidőn belül le kell zajlania, nincs óramegállás (clock stop). 
Rövidítések: 
PRAC - Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottság 
EC – Európai Bizottság 
LMS – lead member state (értékelést vezető tagállam) 
MS – tagállam 
CMD(H) – Coordination Group (human) – tagállamok képviselő szerve, mely a nemzetileg 
engedélyezett gyógyszerekkel foglalkozik. A Heads of Medicines Agencies (Nemzeti 
hatóságok vezetői) hozták létre és ez a testület felügyeli.  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/periodic-safety-update-reports-psurs
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/periodic-safety-update-reports-psurs


 
14.dia 
A forgalomba hozatali engedély módosításának implementálására a tagállamoknak 30 nap áll 

rendelkezésre. (Felszólítani a jogosultat.) 

15.dia 

Egy adott szignálra vonatkozó információk mind a jogosultakhoz, mind a hatóságokhoz 
érkezhetnek. Ezért a mellékhatások kezelésével foglalkozó szervezeteknek mindenképpen együtt 
kell működniük annak érdekében, hogy az összes információ napvilágot lásson (lehetőleg egy 
helyen összpontosulva) egy adott szignállal kapcsolatban. (Poison control centres, teratology 
information services, vaccine surveillance programs, etc.) 
 

Fontos hangsúlyozni, hogy a szignál még NEM JELENT ok-okozati összefüggést. Tehát ha felmerül a 

gyanú, azt alaposan körbe kell járni,, lehetőleg más forrásokból megerősíteni, adatokkal 

alátámasztani. 

 

16.dia 

A szignállal kapcsolatos tennivalókat a GVP modul IX írja le  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/comments-received-public-consultation-good-

pharmacovigilance-practices-gvp-gvp-module-ix-signal_en.pdf 

 

19.dia 

Designated Medical Event list 

https://www.ema.europa.eu/en/search/search?search_api_views_fulltext=designated+medical+eve

nts 

A hatóságok és az ipar által is használt 

Az angol hatóság terminológiájából indult ki, azt fejlesztette tovább 

 

21.dia 

A jelenlegi pandémiában a COVID-19 betegségre még csak egyetlen gyógyszert engedélyezett a FDA 

(US gyógyszerhatóság), a remdesivirt. Az engedélyezés az EMA-ban folyamatban van. 

Az összes többi gyógyszert (pl lopinavir, ritonavir, hidroxiklorokin, klorokin, stb) nem engedélyezték 

koronavírus okozta megbetegedésre, ezeket tehát engedélyen túl (off label) használják. 

Tekintettel a veszélyhelyzetre, az EMA ezekre az off-label használt hatóanyagokra 2 hetente végzi el a 

mellékhatás adatbázis átvizsgálását új szignál irányában. 

A jogosultnak is kell 2017 óta szignált detektálni.  

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/comments-received-public-consultation-good-pharmacovigilance-practices-gvp-gvp-module-ix-signal_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/comments-received-public-consultation-good-pharmacovigilance-practices-gvp-gvp-module-ix-signal_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/search/search?search_api_views_fulltext=designated+medical+events
https://www.ema.europa.eu/en/search/search?search_api_views_fulltext=designated+medical+events


22. dia 

narratív: esetösszefoglaló – minden mellékhatás bejelentést orvosilag kell értékelni. Az összes 

lényeges adatot tartalmazó összefoglalót kell készíteni. 

de-challenge – a gyógyszer abbahagyásakor megszűnik a mellékhatás 

re-challenge – a gyógyszert egy szünet után ismét szedve a mellékhatás újra jelentkezik (erős 

bizonyíték az ok-okozati összefüggésre) 

 

23. dia 

A visszautasított (meg nem erősített) szignálok esetén előfordulhat, hogy a továbbiakban is szoros 

megfigyelés alatt tartják őket, és amikor új információ érkezik, ismét értékelik az összefüggés 

megalapozottságát. 

 

26.dia 

Bár a spontán jelentések minősége gyakran elég rossz, és evidenciaszintjük is elég alacsony, mégis 

ezek járultak hozzá a legtöbb gyógyszervisszavonáshoz. Vannak olyan helyzetek, főleg ritka, súlyos, 

hosszú idő alatt kifejlődő mellékhatások esetén, amikor túl sok alanyt kellene bevonni egy-egy 

vizsgálatba az összefüggés igazolásához, és a nagy adatbázisokban pedig nincsenek megfelelően 

kódolva ezek az események. Ilyenkor az egyedi spontán jelentések, megfigyelések képezik a 

legmegfelelőbb módszert a gyógyszerbiztonsági aggály felderítésére. (pl. immunogenitással 

kapcsolatos reakciók), EudraVigilance és szignáldetekció is ezen alapul 

A nagy adatbázisok használata óriási lehetőséget és segítséget jelent a farmakovigilancia számára – 

emellett óriási kihívást is, hiszen a megsokszorozódó potenciális szignálok közül ki kell tudni 

választani a valódiakat és valóban lényegeseket, mert nem állnak korlátlan erőforrások rendelkezésre 

Másrészt, ha a mellékhatás háttérincidenciája a célcsoportban magas, az apró többletrizikó nem 

vehető észre egyedi megfigyelés segítségével, ekkor klinikai vizsgálatok végzésére van szükség (pl. 

ESA - tumorprogresszió) 

A több forrásból származó gyógyszerbiztonsági adatok integrációja – ahelyett, hogy csak a magas 

evidenciaszintű bizonyítékokat vennénk figyelembe 

Tisztában kell lenni a farmakovigilancia szolgálatában álló eszközök előnyeivel és korlátaival 

Fel kell mérni, és folyamatosan értékelni kell az új eszközök alkalmazását és azok hatékonyságát a 

mindennapi gyakorlatban 

 

 

 

 


