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Ebben az előadásban szó lesz

• Mennyire biztonságosak a gyógyszerek?

• Kockázatkezelés, mint szemlélet

• A kockázatkezelés lépései

• A kockázatcsökkentés lehetőségei

• Kockázatcsökkentő eszközök 
hatékonyságának mérése



Gyógyszer visszavonások 

1960-1999 között világszerte 121 visszavonás 
gyógyszerbiztonsági okból

Piacon kevesebb mint 2 éve  31 %
Piacon kevesebb mint 5 éve  50 %

Fung et al. Drug Information Journal, 2001; 35:293-317

1972-1994 között 583 hatóanyagot engedélyeztek

59 visszavonásra került

1990-2001 között UK-ben 24 visszavonás 
gyógyszerbiztonsági okból



Egy gyógyszer életciklusa
Kutatás – fejlesztés

Forgalomba hozatali engedélyezés

Szabadalmi védettség időszaka

Szabadalom lejár – érett termék

Forg. eng. visszavonás / törlés



Hatékonyság Relatív
ártalmatlanság

Minőség

Engedélyezéskor 

POZITÍV ELŐNY – KOCKÁZAT ARÁNY



Mellékhatás észlelése kv-ban
Betegek száma     Mellékhatás előfordulása Valószínűség 

2.000 1 / 500 0.98
(azatioprin és limfóma)         

1 / 1.000                          0.86
(praktolol és szemkárosodás)

1 / 10.000 0.18
(penicillin és anafilaxia)

1 / 50.000 0.04
(kloramfenikol és aplasztikus anémia)



A klinikai vizsgálatok korlátai

Vizsgálatba bevontak száma (max 3.000-5.000 fő)

Limitált betegcsoport 
Gyakran nincs vizsg. speciális betegcsoportban

(pl gyermekek, időskorúak)

Szűk indikáció (szigorú bevonási és kizárási kritériumok)

Rövid időtartam és utánkövetés (1-3 év)
A látens és késői hatásokat nem lehet megfigyelni



A kockázatkezelési szemlélet kialakulása
Spontán mellékhatás-jelentések gyűjtése és értékelése (1961 - )

Aktív adatgyűjtő rendszerek (1980 - )

Kockázatkezelés (2002 - )
o European Risk Management Strategy Working Group, 2002
o Excellence in Pharmacovigilance: a hatékony fv rendszer alapvető elemei, 

proaktív megközelítés
o ICH-E2E guideline, 2004: kockázatkezelési terv alapjai
o Az európai jogszabályok módosítása, 2005: RMP kötelező
o Nemzetközi hálózatok, adatbázisok a gyógyszerbiztonság követésére 

(EudraVigilance, ENCePP)

A kockázatkezelési szemlélet további erősítése (2012 - )
o Új farmakovigilancia szabályozás, 2012



Reaktív vs. proaktív farmakovigilancia

Reaktív farmakovigilancia
• Az előny-kockázat egyensúlyt érintő információ detektálása, 

értékelése és a megfelelő intézkedés meghozatala
• Gyorsaság, tudományos értékelés, hatékony kommunikáció
• Korrekción a hangsúly

Proaktív farmakovigilancia
• Információk összegzése az ismert és lehetséges kockázatokról
• Aktív adatgyűjtés a hiányzó információk beszerzésére
• Prevención a hangsúly

Mindkettő nélkülözhetetlen!
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 Pre-klinikai
toxikológia

 Célzott biztonsági 
vizsgálatok

 Labor adatok
 EKG /egyéb 

adatok
 Klin.vizsg. adatok

 PM felügyelet és a 
súlyos/váratlan mh. 
értékelése

 PM gyógyszerbizt. 
vizsgálatok

 Kísérőirat módosítás

 Restrikció 

 Gyógyszerkivonás

Fejlesztés alatti  
biztonsági 
adatgyűjtés Engedélyezés

“Lássuk, mi történik 
a való életben”

 Engedélyezés az 
adott indikációban

 Az ismert 
kockázatok a 
kísérőiratokban 

A régi modell
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 PASS
 Kommunikáció 
 oktató programok
 A program 

hatékonyságának 
ellenőrzése

Premarketing
kockázat értékelés Engedélyezés Kockázatkezelési terv 

megvalósítása

Biztonsági 
jellemzők

Fv és 
kockázatcsök-
kentési terv 

Módosítás az új  gyógyszerbiztonsági adatok alapján

Új adatok

 Hagyományos 
analízis ÉS

 Feltételezett 
kockázatok 

 Belső/külső 
kockázatok

 A betegség 
epidemiológiája

 Előny: kockázat 
értékelés

Új modell



A kockázatkezelés fő lépései
A gyógyszerbiztonsági profil jellemzése (észlelés)
- Milyen kockázatok ismertek és milyen lényeges információk 

hiányoznak a gyógyszerrel kapcsolatban

További adatgyűjtés és értékelés  (farmakovigilancia terv)
- A gyógyszerbiztonsági profil (és a hatásosság) további jellemzésére, 

újabb kockázatok azonosítására és a hiányzó információk 
megszerzésére irányuló terv és annak végrehajtása

Kockázatcsökkentés (döntés) 
- A kockázatok csökkentésére irányuló tevékenységek megtervezése 

és végrehajtása
A kockázatcsökkentés hatékonyságának mérése
Nem kielégítő kockázatcsökkentés esetén új intézkedés bevezetése



Gyógyszerbiztonsági aggály

Azonosított kockázat (AK): Bizonyított összefüggés a gyógyszer 
alkalmazásával

Lehetséges kockázat (LK): Feltételezhető, de nem egyértelműen 
bizonyított összefüggés

Hiányzó információ (HI): Gyógyszerbiztonsági adatok hiánya (pl. 
bizonyos beteg-csoportok, hosszú távú alkalmazás)

Fontos* AK, LK, HI = gyógyszerbiztonsági aggály

*Jelentős befolyást gyakorol a készítmény B/R hányadosára vagy 
közegészségügyi jelentősége van



Hol lehet új kockázatot (aggályt) felfedezni?

• Spontán mellékhatás jelentések

• Klinikai vizsgálat / meta-analízis

• Farmakoepidemiológiai vizsgálat

• Új non-klinikai vizsgálat

• Gyógyszercsoport másik tagja



Kockázatkezelési rendszer
Azon farmakovigilancia tevékenységek 
és beavatkozások összessége, melyeket 
egy adott készítmény vonatkozásában a 
kockázat azonosítására, jellemzésére, a 
kockázat megelőzésére vagy 
csökkentésére használnak, beleértve 
ezen tevékenységek eredményességének 
lemérését

Kockázatkezelési terv (RMP)



Forg. hoz. engedély

Előny/kockázat 
értékelésÚj info

visszavonás

Kísérőirat  módosításKísérőirat módosítás nem szükséges

Új info Előny/kockázat 
érétkelés

En
ged

élyezés u
tán

i FV

visszavonás

módosítás

Kockázatkezelési ciklus a gyakorlatban 
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Előny kockázat optimalizálása

ELŐNY

KOCKÁZAT

Elfogadhatatlan
kockázat

Elfogadható 
kockázat

alacsony magas

magas

alacsony



A KOCKÁZATCSÖKKENTÉS 
LEHETŐSÉGEI



o Kísérőiratok (alkalmazási előírás, betegtájékoztató, 
címke)

o Kiszerelési egység nagysága, külleme
o Rendelhetőség

oKorlátozott orvosi rendelvényhez kötött (I, J, Sz)
o Speciális orvosi rendelvényhez kötött (pszichotróp

szerek, abúzus-potenciállal rendelkező szerek, 
narkotikumok)

o Kiadhatóság
oVényköteles vagy OTC

Rutin kockázatcsökkentő intézkedések



Fokozott felügyelet alatt álló gyógyszer  

• Ha olyan új hatóanyagot tartalmaz, amelyet 2011. január 1. után 
engedélyeztek.

• Ha biológiai készítmény, például vakcina vagy plazmából (vérből) kinyert 
gyógyszer, amely használatával kapcsolatban korlátozott tapasztalat áll 
rendelkezésre.

• Ha engedélyezését valamilyen feltételhez kötötték (a forgalmazónak 
további adatokat kell szolgáltatnia a gyógyszerről) vagy különleges 
körülmények között engedélyezték (amikor a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja valamilyen kivételes ok miatt nem tud átfogó adatokat 
szolgáltatni, pl. nagyon ritkán előforduló betegség kezelésére szolgál a 
készítmény).

• Ha a gyógyszert forgalmazó cégnek kiegészítő vizsgálatokat kell végeznie, 
például azért, hogy további adatokat szolgáltasson a gyógyszer hosszú 
távú alkalmazásáról vagy a klinikai vizsgálatok során tapasztalt ritka 
mellékhatásról.

• Opcionális listára kerülés



Kiegészítő kockázatcsökkentő intézkedések
Mikor?
o Rutin eszközökkel nem biztosítható a poz. B/R  hányados
o A kockázat közegészségügyi jelentőségű / megelőzhető

o Pl. súlyos mellékhatás, bonyolult alkalmazási mód, 
abúzuspotenciál, stb.

o Kockázatarányos, a kezelés előnyeivel összevetve nem ró 
aránytalan terhet az egészségügyi ellátórendszerre, betegekre, 
hatóságra

Példák 
• Oktatóprogram
• Ellenőrzött hozzáférés program
• Egyéb (pl. terhességmegelőző program, ellenőrzött terjesztés)



Oktatócsomag / program
Kiegészíti a kísérőiratban található információt (összhangban!)
Rövid, tömör, csak a gyógyszerbiztonsági aggályra fókuszál
Nem lehet hirdetés jellegű, kerülendő a cég megjelenése
Egészségügyi szakembereknek és/vagy betegeknek

• Betegszelekció (pl. check list) tesztek elvégzésének 
szükségessége, bonyolult adagolás

• A kezelés felügyelete a mellékhatások korai felismerése 
érdekében (adagolás, rendszeres kontroll/tesztek)

• Mellékhatások felismerése, kezelése
• Hogyan és kinek jelenthetők a mellékhatások



Ellenőrzött hozzáférés program

A gyógyszer elérhetőségének korlátozása (a rendelhetőségen 
túl), illetve speciális feltételhez kötése

 Specifikus teszt/vizsgálat elvégzése a kezelés megkezdése 
előtt/alatta rendszeresen

 Tájékozott beleegyezés (felíró/beteg) – megértették a 
kezelés során potenciálisan előforduló súlyos kockázatokat

 Speciális utánkövetés (pl. felvétel regiszterbe)



Terhességmegelőző program

Ismert vagy feltételezetten teratogén készítmény esetén a 
teherbe esés elkerülése a készítmény szedése alatt/után
 Nem korlátozódik feltétlenül nőkre ! (pl. methotrexat)
 Oktatócsomag: a teratogén kockázatról és a fogamzásgátlás 

szükségességéről és módszereiről
 Ellenőrzött hozzáférés: 7 napon belül elvégzett negatív 

terhességi teszt a felírás/kiadás feltétele
 A vényre legfeljebb 30 napi adag írható fel
 Tanácsadás arról, milyen lehetőségek vannak, ha a nő mégis 

teherbe esik
 Regiszter a terhességek követésére és kimenetelének 

rögzítésére



PÉLDÁK 
KOCKÁZATCSÖKKENTÉSRE



Eligard (leuprorelin) 
por és oldószer oldatos injekcióhoz
• előrehaladott hormon-dependens prostata cc
• 3 mellékhatás jelentés Spanyolországban 

→ hatástalanság - ROSSZ TECHNIKA?
• Keresés a spanyol mh adatbázisban: 139 eset 

(csak 4 esetben jelentettek gyógyszerelési hibát!)
• A gyógyszert 15 lépésben kell összeállítani beadáshoz, ezért a 

nem megfelelő technika alkalmazásának veszélye igen nagy
• Kockázatcsökkentés: egyszerűsíteni a technikát (kb másfél év)
• Gyógyszerbiztonsági tájékoztató levél kiküldése (megfelelő 

tárolás, pontosan követni az összeállítási útmutatót; kétséges 
esetben se ttst ellenőrzés)



Fentanyl tapasz

• Bejelentések súlyos, néhány esetben halálos kimenetelű,  
transzdermális fentanyllal történő véletlen expozícióról 
(átkerülés, lenyelés, hiányosságok a használt tapaszok 
megsemmisítésekor)

• Kockázatcsökkentés:
a tapasz láthatóságának javítása

• Gyógyszerbiztonsági tájékoztató levél



Velcade (bortezomid)

• Intravénásan alkalmazandó monoterápiában
myeloma multiplexben

• 3 bejelentés intrathecalis beadásról (halálos 
kimenetel)

• Minden eset akkor következett be, amikor egyidejűleg 
intrathecalisan alkalmazandó kemoterápiát és 
intravénásan adandó Velcade-t rendeltek

• Kockázatcsökkentés: figyelmeztető levél



Általában a kiegészítő tevékenységek hatékonyságát kell értékelni 
(kivételesen a rutin tevékenységekét is)

Mikor?
• Kb. 12-18 hónappal a program implementálása után
• Felújítás alkalmával

Hogyan?
• Tudományosan megalapozott módszertant követve
• Ne jelentsen aránytalanul nagy terhet az eü. rendszer 

szereplőire nézve

A hatékonyság ellenőrzése



Indikátorok használata

• Indikátor: a folyamat vagy eredmény olyan 
mérhető eleme (mutatószám vagy egyedi 
esemény), amely a folyamat / eredmény 
követésére és értékelésére alkalmazható. 
Nem méri közvetlenül a minőséget, csak jelzi 
azokat a területeket, amik további elemzést 
igényelnek.

• Folyamat és eredményindikátorok
• A jó indikátor jellemzői:

egyértelmű – jól meghatározott – mérhető –
releváns – könnyű / egyszerű mérni



Hasznos információk találhatók

• www.ogyei.gov.hu (kísérőiratok, nyilvános 
értékelő jelentések, RMP összefoglalók, 
tájékoztató levelek, stb)

• www.ema.europa.eu
• http://ec.europa.eu/health/documents/comm

unity-register/html/refh_others.htm
• www.adrreports.eu


