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1. Bevezetés 

 

A fejlődő orvostudománynak köszönhetően egyre több betegségre találhatunk 

gyógymódot, gyógyszeres kezelést. A klinikai kutatásoknak hála növelni tudjuk a 

gyógyszerek hatásosságát és nem utolsó sorban egyre több betegség válik 

gyógyíthatóvá. 

Ha a szervezetünk működésében valamiféle zavar támad, a megszokott egyensúlyi 

állapot felborul, azaz megbetegszünk. Az eredeti állapot visszaállítására és a helyzet 

súlyosbodásának elkerülése érdekében gyógyszeres terápiát alkalmazunk. Sajnos 

azonban a betegségre alkalmazott gyógyszerek nem csak kedvező hatással 

rendelkezhetnek. Szinte minden gyógyszer alkalmazása során megfigyelhetünk, 

tapasztalhatunk negatív változást a beteg szervezetében. Ilyen például az 

antibiotikumok használata, melynek köszönhetően számos fertőző betegség vált 

könnyen kezelhetővé az elmúlt évszázadban. Viszont több évtizedes tapasztalat 

eredménye, hogy az antibiotikum kezelés során emésztőrendszeri tünetek és 

allergiás reakciók fordulnak elő, mint leggyakoribb mellékhatás.  

A mellékhatások felismerése, illetve a gyógyszerszedéssel összefüggő kockázatok 

minimalizálása mind a beteg, az orvos, a gyógyszerész, a forgalmazó és a hatóság 

közös érdeke. A kedvezőtlen hatás figyelés már a klinikai vizsgálatok során elindul 

és egészen a gyógyszer forgalomból való kivonásáig tart. Ezeknek az adatoknak a 

gyűjtése lehetővé teszi, hogy az egészségügyi szakemberek széles ismeretanyaggal 

rendelkezzenek az adott gyógyszerről. Ennek tudatában az orvos/gyógyszerész a 

hatékony és biztonságos kezelés érdekében, meg tudja határozni, hogy melyek 

azoknak a betegeknek a köre, akiknél az adott gyógyszert a lehető legkisebb 

kockázattal alkalmazhatják. Ugyanilyen fontos felismerni azokat a betegeket, akiket 

az adott terápiából ki kell zárnunk, mert náluk az adott gyógyszer alkalmazása több 

kockázattal jár, mint haszonnal. 

A mai tudománynak nem csak az a célja, hogy olyan gyógyszert fejlesszen ki, 

amely enyhíti, megszünteti a panaszokat, jobb életkilátást illetve életminőséget 
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biztosít. Legalább ennyire fontos, hogy a készítmények használata minél kevesebb 

kockázattal járjon. A lehetséges kockázatok ismerete is hozzájárul a biztonságos, 

felelősségteljes gyógyszeralkalmazáshoz, illetve a kockázatok felismerése az egyik 

kulcseleme a potenciálisan fellépő veszélyek kiküszöbölésének. A biztonságos 

gyógyszeralkalmazással foglalkozó tudományág a farmakovigilancia, mely az 

utóbbi évtizedben egyre fontosabbá kezd válni. 
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2. Mi a farmakovigilancia? 

 

A farmakovovigilancia szó a görög eredetű farmakon (gyógyszer) és a latin eredetű 

vigilare (figyelni, őrködni) szavak összetételéből ered. Feladata nem csupán a 

gyógyszer-mellékhatás bejelentés. Idetartozik minden, ami a biztonságos 

gyógyszeralkalmazást célozza meg. A WHO 2002-es meghatározása szerint a 

farmakovigilancia „a gyógyszerek káros hatásaival, vagy gyógyszerrel kapcsolatos 

egyéb problémák észlelésével, értékelésével, megértésével és megelőzésével 

foglalkozó tudomány ill. tevékenység.” ("The science and activities relating to the 

detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other 

drug-related problem.") 1 

Nemcsak a már forgalomba hozott gyógyszer mellékhatás bejelentésével 

foglalkozik a farmakovigilancia, hanem kiemelkedő szerepe van a klinikai 

vizsgálatok során is. Valójában e két tényező – a post-marketing (surveillance) és a 

forgalomba hozatal előtti vizsgálatok – határozza meg a gyógyszerek 

mellékhatásprofilját. A klinikai vizsgálat során szerzett információk a kevés 

betegszám, a rizikócsoportok kizárása továbbá a rövid időtartam miatt 

korlátozottak. A post-marketing, surveillance során a farmakovigilancia legfőbb 

célja, hogy meghatározzuk a még biztonságosan adható dózis mennyiséget, 

felismerjük a készítmény lehetséges kockázatait és azokat minimalizáljuk. 

Ahhoz, hogy a készítmény tényleges haszon/kockázat arányát megismerhessük, 

nagyon fontos az orvosok, gyógyszerészek, egészségügyben dolgozók, betegek és a 

forgalmazók együttes munkája forgalomba hozatal után is. Ebben az időszakban 

jóval szélesebb populáció használja a gyógyszert, általában több gyógyszerrel 

együttesen alkalmazva. Elengedhetetlen ebben az időszakban a mellékhatás 

figyelése, annak jelentése a hatóságnak, hogy a helytelen gyógyszerelési hibákat ki 

lehessen küszöbölni.2 
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3. Történelmi háttér 

 

3.1 Történelmi előzmények 

A farmakovigilancia az évek során egyre nagyobb teret nyert a klinikai 

kutatásokban, melynek fontosságára a történelemben bekövetkezett sajnálatos 

események hívták fel a figyelmet.  

Gyógyszer/gyógynövényhatásokra vonatkozó leírások már időszámításunk előtti 

időszakból is származnak. Talán az egyik legkorábbi feljegyzést Kr. e 4000 körül a 

sumérok készítették a mák eufória hatásáról, melyet vallási szertartásaikban 

használtak. A középkorban fájdalomcsillapítóként és érzéstelenítőként is 

alkalmazták mézzel keverve. Shing Nong uralkodása idején - időszámítás előtt 2000 

- az ephedra sinica – csikófark tachycardiát és vérnyomást fokozó hatásáról írtak. 

A mellékhatás figyelés és feljegyzés a 19. század végétől kezdett egyre fontosabbá 

válni. Egyik kiváltó oka a 15 éves Hannah Greener 

halála. Sir James Simpson skót sebész kutatásai során 

felfedezte a kloroform erőteljesebb hatását az éterrel 

szemben. Hannah Greener köröm levétel műtéte során az 

altatást kloroformmal végezték. Két perccel a műtét 

kezdete után a lány meghalt, feltételezhetően 

kamrafibrilláció miatt. Az eset után az 1870 és 1890-es 

évek között több beteg is elhunyt feltételezhetően 

kloroformos altatás miatt, melynek kivizsgálására egy bizottságot hoztak létre.  

A farmakovigilancia történelme során az Egyesült Államokban 1937-ben 

bekövezett szulfanilamid tragédia hívta fel a figyelmet a mellékhatás figyelés 

jelentőségére. Az antibiotikum előfutára – az Elixir of Sulfanilamide 107 nagyrészt 

gyermek halálát okozta, mivel oldószerként a mérgező dietilén-glikolt használtak. 

Ennek hatására 1938-ban megszületett a Federal Food Drug and Cosmetic Act, 

melyet 1962-ben módosítottak - a Kefauver-Harris amendment. A 

törvényváltoztatás után kötelező beadni az egészségügyi hatóságnak minden 

1. ábra Hannah 
Greener halála 
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biztonsággal és hatékonysággal kapcsolatos adatokat a forgalomba hozatali 

engedélyezés előtt. 

A legnagyobb mérföldkövet a gyógyszer-mellékhatás figyelés történetében a 

talidomid katasztrófa jelentette. A 

gyógyszert 1954-ben fejlesztették ki és 

1957-ben hozták forgalomba 

Contergan névvel. A vény nélkül 

kapható gyógyszer csökkentette a 

szorongást és fájdalomcsillapító hatása 

is volt. Az állapotos nők hányinger 

ellen szedhették. Viszont 1958 első 

felében tömeges fejlődési 

rendellenességek jelentkeztek a talidomidot szedő anyák magzataiban. Egyre több 

csecsemő született hiányos végtaggal. A gyógyszert először Németországban és 

Angliában betiltották, majd pár hónappal később a többi országban is. Utolsóként 

1962-ben Kanada vonta be a Contergan forgalmazását. Ez az esemény hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a nagy populációban alkalmazott gyógyszerek súlyos 

mellékhatásai az egész társadalmat érinti. Az esemény után joggal gondolhatnánk, 

hogy a talidomid élettörténete ezzel le is zárult, viszont további kutatások 

bizonyították, hogy hatékony gyógyszerr a lepra és csontvelőrák ellen.3;4 

 

3.2  Példa napjainkból 

Sajnos gyógyszer-mellékhatásból származó 

tragédiára a közelmúltban is volt példa. Az 

1997 óta állatokon tesztelt TeGenero német 

gyógyszergyár által kifejlesztett készítményt 

(TGN 1412) 2006-ban nyolc önkéntesen 

vizsgálták. A Fázis I.-es vizsgálat során az 

állatoknál alkalmazott emberre átszámított 3. ábra TeGenero áldozat 

2. ábra Végtag hiánnyal született 
Contergan baby-k 
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dózis tizedét kapták csak meg az önkéntesek. A vizsgálat során 2 szerencsés beteg 

placebo-t kapott. Az aktív hatóanyaggal kezelt betegek a készítmény beadása után 

rosszul lettek és az intenzív osztályra szállították őket. Mindegyiküknél 

megfigyelhető volt a citokin roham, melyet az aktivált fehérvérsejtek pumpáltak a 

vérbe. Vagyis a segítő T-sejtek  (az immunsejtek egyik típusa) a kelleténél 

hevesebben reagáltak a szerre, és mozgósították az immunrendszer többi elemét is. 

Ez a roham vezetett több létfontosságú szerv leállásához. A betegek nehezen tudtak 

lélegezni, fejük és nyakuk háromszorosára dagadt. Az alanyok ötszázszor kisebb 

dózist kaptak a német TeGenero által kifejlesztett szerből, mint amit az 

állatkísérletekben alkalmaztak. Brit szakhatóságok, TeGenero és a Paraxel is 

kivizsgálta az esetet. Nem találtak szabálysértést, minden a protokoll előírása 

szerint történt. Az eset után bevezették, hogy 24 órának el kell telni míg a 

következő beteg megkapja a vizsgálati készítményt. 5;6 

Sajnálatos módon nem zárultak le a gyógyszer-mellékhatásból származó 

halálesetek. 2016 januárjában ugyanis egy Bial cég által kifejlesztett fájdalom-és 

szorongáscsillapító készítmény Fázis I. vizsgálatban többen rosszul lettek. A 

készítmény az endokannabinoid rendszerre hat, csökkenti az agy és a perifériás 

idegrendszer működését. A Franciaországban végzett klinikai vizsgálat egy beteg 

agyhalált követően meghalt és további öten rosszul lettek, az állapotuk azóta javult. 

Az eset kivizsgálására eljárást indítottak, mely még nem zárult le. 7 

3.3  Farmakovigilancia Magyarországon 

 Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (OGYI) - mai néven 

OGYÉI – Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Intézet - 1962-ben alapították 

meg az Egészségügyi Minisztérium Műszaki Fejlesztési Osztályából. A mellékhatás 

figyelő osztály 1985-ben alakult meg, mely a gyógyszercégek időszakos biztonsági 

jelentéseivel (PSUR), és az orvosok, gyógyszerészek biztonságos jelentéseivel 

foglalkozott kezdetben.   

Az OGYI első irányelvét 1993-ban adták ki, mely előírta, hogy az orvosok jelentsék 

az általuk észlelt mellékhatásokat. Az 1999-ben kiadott XXV. Törvény már 

kötelezően előírta az orvosoknak a gyógyszer mellékhatások jelentését és 2002-ben 
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az Egészségügyi Minisztérium kötelezővé tette a gyógyszerészeknek és egyéb 

egészségügyi dolgozóknak a tapasztalt kockázatok jelentését. 

Az elmúlt 10 évben nagy előrelépés a farmakovigilancia területén a 2012. 

augusztusában bevezetett hazai EMMI rendelet – 15/2012 (VIII.22) EMMI „ Az 

emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról”. Ennek 

értelmében már a betegek és a hozzátartozóik is jelenthetnek mellékhatásokat, nem 

csak a szakemberek.8 

Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégiumi irányelve 2013. március 27-én jelent 

meg. „Az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett 

gyógyszerbiztonsági ellenőrzésről” melynek célja, hogy a betegek által szedett 

gyógyszerek nem megfelelő alkalmazását, a gyógyszerek párhuzamos szedéséből 

adódó vagy egyéb okból jelentkező nem kívánatos hatások számát mérsékelje, 

csökkentse.9 
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4. Miért fontos a farmakovigilancia? 

 

Mielőtt egy készítmény alkalmazása eljut a humán klinikai vizsgálatok szintjére, 

rengeteg minőségi vizsgálaton kell átesnie. Ezeket minőségbiztosítási rendszerek 

garantálják, amiket jogszabályokban is rögzítenek. Klinikai vizsgálatok során 

információt tudunk szerezni a készítmény hatásosságáról, viszont a biztonságosság 

kérdése kicsit összetettebb. A gyógyszerbiztonság több tényezőtől is függ. Annál 

több információt tudunk szerezni a gyógyszerről, minél többen, minél hosszabb 

ideig, minél szélesebb populáció alkalmazza. Ebben az esetben felmerül a kérdés, 

hogy mikor biztonságos egy gyógyszer? Alapelvként az az elfogadott, hogy „az 

éppen rendelkezésre álló ismeretanyag birtokában a gyógyszernek biztonságosnak 

kell lennie és a gyógyszeralkalmazás kockázatainak csökkentése érdekében eminens 

módon kell törekedni az információk gyűjtésére és értékelésére. Ebben segít a 

farmakovigilancia.”10 

A farmakovigilancia célja: 

A farmakovigilancia fogalom tudatában, felmerül a kérdés, hogy mi is a tudomány 

célja11.  

• Talán egyik legfontosabb feladata, hogy felismerjünk minden 

nemkívánatos eseményt és megállapítsuk annak gyakoriságát.  

• Körvonalazzuk azokat a betegcsoportokat (nem, kor stb.), amelyek 

kiemelt veszélynek vannak kitéve 

• A gyógyszer haszon/kockázat arányának folyamatos ellenőrzése 

• Alkalmazási hibák felismerése 

• A gyógyszerinterakciók folyamatos figyelése 

• Gyógyszerbiztonsági információ továbbítása az orvosok, 

gyógyszerészek, megbízók felé 

 



11 

 

A következő 1. táblázatban az elmúlt évek során forgalomból kivont vagy 

korlátozott gyógyszerek hatóanyagai szerepelnek. Ezen gyógyszerek példáján is 

látszik, hogy a mellékhatás figyelése, jelentése, gyűjtése nagyon fontos a 

forgalomba hozatal után is. A post-marketing során olyan mellékhatásokról is 

tudomást szerezhetünk, melyet a klinikai vizsgálatok során nem tapasztaltunk. 10 

 

1. táblázat Mellékhatás miatt korlátozott illetve forgalomból kivont 
gyógyszerek 

Hatóanyagnév Év Mellékhatás Kimenetel 

Szulfanilamid 1937 
májkárosodás a 

dietilénglikol tartalom 
miatt 

az oldószert 
lecserélték, így az 

FDA elfogadta 

Talidomid 1961 
veleszületett 

rendellenesség 
forgalomból való 

kivonás 

Kloramfenikol 1966 
több ponton károsítja a 

vérképző szerveket 
korlátozták a 
használatát 

Benoxaprofen 1982 májkárosodás 
forgalomból való 

kivonás 
 

Etomidat 1983 mellékvese szuppresszió 
korlátozták a 
használatát 

Aszpirin 1986 
Reye-syndroma 
(gyerekeknél) 

korlátozták a 
használatát 

Bupropion 1986 görcsroham 
nem forgalmazható 

az Egyesült 
Királyságban 

Triazolam 1991 pszichiátriai zavarok 
forgalomból való 

kivonás 
Co-

trimoxazole 
1995 súlyos allergiás reakciók 

korlátozták a 
használatát 

Szotalol 1996 szívritmuszavar 
korlátozták a 
használatát 

Tolcapon 1998 máj,-epebetegségek 
forgalomból való 

kivonás 

Paracetamol 2009 májkárosodás 
Németországban 

vénykötelessé 
tették 
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Ahogy a fenti táblázatban is látható mellékhatás miatt a már forgalomban lévő 

gyógyszert kivonhatják a forgalomból, korlátozhatják használatát, azaz szűkíthetik 

az indikációját és vénykötelessé tehetik. 

 

4.1 Beszédes számok  

 Nemcsak a történelem során megtörtént tragédiák hívják fel a mellékhatás 

figyelésének, jelentésének és elemzésének fontosságára, hanem a hosszú évek során 

keletkezett statisztikai adatok is. Néhány fontos adat a farmakovigilancia 

területéről:12 

• a világon vezető halálozási oknak számít a gyógyszer mellékhatásokból 

származó elhalálozás, a tüdőbetegségek, diabetes, AIDS, autóbalesetek 

előtt (USA-ban több mint 100.000 halál/év, EU-ban 197.000 halál/év) 

• a mellékhatásokból és az azok következményeiből származó költségek 

meghaladják a gyógyszeres kezelés költségeit (EU-ban évente kb. 79 

milliárd Euro) 

• mellékhatásokból származó ellátás növeli a kórházi kezelési költségeket 

(Angliában kb. 400 millió fontot tesz ki, az USA-ban 1,6-4 milliárd 

dollárt) 

• az elmúlt 20 év alatt a gyógyszerek 4%-át mellékhatások miatt vonták 

ki a forgalomból 

• a kórházi felvételek 5%-a mellékhatás miatt történik 

• egyesek szerint a mellékhatások többsége megelőzhető lenne. 
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5. Alapfogalmak a farmakovigilancia területén 

 

5.1 Mellékhatással kapcsolatos fogalmak 

Az előző fejezetekben többször említésre került a mellékhatás (adverse reaction), 

mint fogalom, meghatározás. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/84/EU 

irányelve meghatározása alapján a mellékhatás a gyógyszerek által kiváltott káros 

és nem kívánt hatás. A mellékhatásra tekinthetünk, mint interakció a szervezettel, 

más gyógyszerekkel, étrendkiegészítőkkel illetve gyógynövényekkel.  

Gyógyszerrel kapcsolatos problémák - Drug Related Problems (DRP): 

A meghatározás egy gyűjtő fogalom, amely magába foglalja a nem megfelelő 

gyógyszerválasztást, az alul- és túldozírozást, a mellékhatásokat és interakciókat az 

alulkezelt és nem kezelt eseteket.13 

Nemkívánatos esemény – Adverse Event (AE): 

Minden olyan kedvezőtlen esemény, amely a vizsgált készítménnyel kezelt 

vizsgálati alany szervezetében bekövetkezik (klinikai, laboratóriumi, ill. egyéb, az 

egészség szempontjából káros). A nemkívánatos esemény nem áll feltétlenül 

összefüggésbe az alkalmazott kezeléssel.  

A fogalmat általában a klinikai vizsgálatokban használjak, mert ekkor minden 

nemkívánatos eseményt gyűjteni kell, viszont nem tudjuk pontosan, melyik van ok-

okozati összefüggésben az alkalmazott készítménnyel. 

Vizsgálati készítmény mellékhatása – Adverse Drug Reaction (ADR): 

Klinikai vizsgálatok során a vizsgálati készítmény bármely adagjának alkalmazása 

során bekövetkező kedvezőtlen és nemkívánatos reakció, amely összefüggésben van 

a vizsgálati készítménnyel. Forgalomba hozatalt követően pedig a gyógyszer által 

kiváltott káros és nem kívánt hatás amely összefüggésben van a gyógyszerrel. Az 

ok-okozati összefüggés lehetősége mindaddig fennáll, amíg az összefüggés nem 

zárható ki teljesen. Mellékhatást okozhatnak terápiás, diagnosztikai céllal 
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alkalmazott gyógyszerek, hormonok és a szervezetben normálisan előforduló 

anyagokat tartalmazó készítmények is.  

Súlyos nemkívánatos esemény – Serious Adverse Event (SAE) 

Egy esemény akkor súlyos, ha a vizsgálati készítmény bármely adagjának 

alkalmazása során a vizsgálati személy: 

• halála 

• életveszélybe kerülése 

• kórházi kezelése illetve kórházi ellátásnak meghosszabodása 

• maradandó vagy nagymérvű egészségkárosodása vagy fogyatékossága követi 

• veleszületett rendellenesség, születési hiba alakul ki. 

Súlyosnak minősülnek azok a mellékhatások is, amelyek nem esnek bele a fent 

felsorolt eseményekbe, viszont veszélyeztethetik a vizsgálati alanyt, vagy 

beavatkozást tehetnek szükségessé, a fenti kimenetelek elkerülése érdekében.2 

Nem várt mellékhatás – Unexpected Adverse Reaction 

Olyan mellékhatás, amely eltér a vizsgálati készítmény esetén a vizsgáló részére 

összeállított ismertetőtől, forgalomba hozott gyógyszer esetén a termékismertetőtől. 

Nem vártnak minősül az is, ha a mellékhatás kimenetele nem szerepel az érvényes 

alkalmazási előírásban.2;13 

 

4. ábra Mellékhatással kapcsolatos fogalmak10 
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Feltételezett, nem várt, súlyos mellékhatás– Suspected Unexpected Serious 

Adverse Reaction (SUSAR) 

Az esemény és az alkalmazott készítmény között összefüggés található. A 

mellékhatás súlyossága és jellege eltér az érvényes alkalmazási előírástól.2 

Pre-marketing fázis: 

Mellékhatások figyelése általában homogén vizsgálati csoportokban. A gyakori 

mellékhatások már ebben a fázisban jelentkeznek, viszont nem rendelkezünk még 

teljes mellékhatásprofillal a betegek kis létszáma, rövid időtartama és a 

rizikócsoportok kizárása miatt. Egy ritka mellékhatás felderítésének valószínűsége 

ebben a fázisban szinte 0. 

Post-marketing fázis: 

A már forgalomba hozott gyógyszer mellékhatásának észlelése, jelentése és 

értékelése. Ebben a fázisban derülhet fény olyan ritka mellékhatásokra, amelyek a 

klinikai vizsgálat 1-4 fázisában nem jelentkeztek.  

5.2 A mellékhatások osztályozása 

A fent említett mellékhatásokat többféle rendszer szerint csoportosíthatjuk a 

következők szerint: 

• súlyosság szerint (severity): a mellékhatás lefolyasának intenzitására 

utal 

o enyhe 

o közepes 

o súlyos 

• időbeli kialakulása szerint lehet: 

o akut kialakulásról, mely 60 percen belül jelentkezik 

o szubakut – 1-24 órán belül észlelhetőek a mellékhatások 

o látens esetén viszont 2 napon túl jelentkeznek a tünetek 

• gyógyszerrel való összefüggése szerint, mely a valószínűség szerint 

történik, klinikai vizsgálat szerint megkülönböztetünk: 
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o összefügg (related) 

o feltehetőleg összefügg (possibly related) 

o nem függ össze (not related) 

Reakció típusa szerint: 

• A típusú reakció – dózisfüggők 

• gyakori mellékhatások 

• a gyógyszer másodlagos farmakológiai hatásához kapcsolódik 

• előre látható 

• alacsony mortalitásá 

• példa: digoxin toxicitás, szerotonin-szindróma  

• megoldás: dóziscsökkentés, gyógyszerelhagyás 

• B típusú reakciók – nem dózisfüggő 

• ritka 

• nem a gyógyszer farmakológiai hatásához kapcsolódik 

• egyedi túlérzékenységen alapuló reakciók 

• kiszámíthatatlan 

• gyakran súlyos 

• példa: immunológiai reakciók – penicillin érzékenység 

• megoldás: gyógyszerelhagyás és továbbiakban a gyógyszer 

kerülése 

• C típusú reakciók – dózis- és időfüggő 

• ritka 

• hosszú ideig tartó használattal van összefüggésben (krónikus) 

• példa: hipotalamus-hipofizis-mellékvese tengely szupressziója 

a kortikoszteroidokkal 

• megoldás: dóziscsökkentés, gyógyszerelhagyás 

• D típusú reakciók – időfüggő 

• ritka 

• késleltetett hatás 
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• dózistól független 

• példa: taratogenitás (fötális hydantoin szindróma) 

• megoldás: sokszor megoldhatatlan 

• E-típusú reakciók 

• a gyógyszer elhagyásával összefüggő 

• megvonási reakciók 

• ritka 

• példa: ópiát elhagyás szindróma 

• megoldás: terápia újraindítása és lassú megvonása 

• F-típusú reakciók 

• gyakori 

• dózisfüggő 

• gyakran gyógyszerinterakció okozza 

• példa: orális fogamzásgátlók elégtelen dózisban történő 

alkalmazása 

• megoldás: megemelt dózis, kiegészítő terápia megfontolása 
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6. Törvényi szabályozás 

 

A farmakovigilancia területe is törvények által szabályzott. A legfontosabb 

jogszabályok, melyek segítségünkre lehetnek a farmakovigilancia tudomány 

értelmezésében:1 

1, Klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos jogszabályok 

o 2001/20/EC irányelv – EU jogszabály. Az emberi felhasználásra szánt 

gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes 

klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 

és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. 

o 5/2005 (VIII.26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő 

vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai 

gyakorlat alkalmazásáról 

o 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről 

2, Spontán bejelentésekkel kapcsolatos jogszabályok 

o 2001/83/EK irányelv (2001.12.18) – az emberi felhasználásra szánt 

gyógyszerek közösségi kódexéről. Közvetlenül a tagállamok számára 

kötelezettséget előirányzó jogszabály, amit át kell ültetni a nemzeti 

jogba.  

o 726/2004 rendelet - az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra 

szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó 

közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai 

Gyógyszerügynökség létrehozásáról. Ez a jogszabály a tagállamokban 

közvetlenül hatályos, átültetést nem igényel. 

o 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről 

és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról. 

Ebben a törvényben található a mellékhatás jelentési kötelezettségek.   
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o 52/2005. (XI.18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet tartalmazza a spontán 

mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket. 

o Európai Bizottság részletes útmutatói: Eudralex 9A kötete (2008. 

szeptember) 
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7. Mellékhatás bejelentés folyamata 

 

7.1 Ki és mit jelentünk? 

Az előző fejezetben felsorolt jogi szabályozások közül a 2005. évi XCV. törvény 

határozza meg a kérdésekre a választ. Eszerint mellékhatást az egészségügyi 

szakember – orvos, gyógyszerész, ápoló – és a forgalomba hozatali engedély 

jogosultja (megbízó) jelenthet. A 2012. augusztusban életbe lépett hazai 15/2012 

(VIII.22) EMMI rendelet („Az emberi alkalmazására kerülő gyógyszerek 

farmakovigilanciájáról”) alapján már a betegek és a hozzátartozóik is jelenthetnek 

mellékhatásokat.  Magyarországon mind az orvosnak és a gyógyszerésznek is 

törvényi kötelessége jelenteni a tudomására jutott nemkívánatos eseményeket.14 

Jogi szabályozás alapján jelenteni kell minden olyan nem kívánatos, kedvezőtlen 

eseményeket, amelyek időbeli és ok-okozati összefüggésbe hozhatóak az 

alkalmazott vizsgálati készítménnyel illetve a gyógyszerrel. Ha nem teljesen 

egyértelmű az ok-okozati összefüggés, de nem tudjuk kizárni a kapcsolatot, tehát 

lehetséges, abban az esetben is jelenteni kell a mellékhatást.  

Egy érvényes bejelentéshez négy alapvető adatra van szükségünk15: 

• Azonosítható bejelentő (név, elérhetőség) 

• Beteg, az adatvédelmi szempontokat szem előtt tartva (név vagy 

monogram + születési dátum vagy kor + a nem megjelölésével) 

• gyanúsított gyógyszer neve 

• a feltételezett mellékhatás megnevezése 

További fontos információk, melyeket célszerű megadni16: 

• ok-okozati összefüggés valószínűsége 

• mellékhatás vártsága (várt vagy váratlan) 

• mellékhatás súlyossága 

• mellékhatás kezdetének jelentése 

• a mellékahatás megszűnt-e a gyógyszer leállításával 

• együtt adott gyógyszerek és egyéb betegségek. 
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Mellékhatásokon kívül jelenteni kell még a:15 

• terhességet 

• hatástalanságot 

• gyógyszerkölcsönhatásokat 

• gyógyszerfüggőséget 

• túladagolást 

• téves alkalmazást 

• off label use - egy hivatalosan törzskönyvezett gyógyszernek a 

hivatalos alkalmazási előirattól eltérő felírását jelenti 

A PSUR (Periodic Safety Update Report), azaz az időszakos biztonsági jelentés egy 

átfogó biztonsági értékelés az adott időszakról a hatóság felé. A dokumentum 

tartalmazza az összes olyan súlyos, nemkívánatos eseményt, amelyet a Megbízó az 

adott időszakban a világon bárhol tapasztalt. Fontos része a CCSD – Core Company 

Data Sheet – amely alkalmazási előírás, és a betegtájékoztató alapja.17 

PSUR jelentési kötelezettség, ha az OGYÉI más feltételezéshez nem köti: 

• a tényleges forgalomba hozatal megkezdéséig legalább hathavonta, 

• a tényleges forgalmazást követő első két évben minden hatodik 

hónapban, 

• a következő két évben évente egy alkalommal, 

• ezt követően pedig háromévente egy alkalommal, 

• illetve felújításkor. 

7.2 Kinek jelentünk? 

Magyarországon az illetékes hatóság ahova a mellékhatásokat be kell jelenteni a 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézeten belül 

működő Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (GYEMSZI-

OGYÉI).  

Amerikában pedig a Food and Drug Administration (FDA), de a World Health 

Organization (WHO) is működtethet farmakovigilancia rendszert. Az Európai Unió 
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is létrehozott egy magasabb szintű rendszert az European Medicines Agency – 

EMA, amely az Unió egész területén érvenyes törzskönyvezést végző hatóság.10 Az 

általuk működtetet adatbázis az EudraVigilance. A program tartalmazza a klinikai 

vizsgálatokból származó és a már forgalmazott gyógyszer alkalmazása során észlelt 

és bejelentett gyógyszer mellékhatásokat. Mind a tagállamok hatóságainak és a 

forgalombahozatali engedély jogosultjainak jelentési kötelezettsége van az 

EudraVigilance adatbázisba. Ennek köszönhetően több országból származó adat 

értékelése során egyre világosabb képet kapunk a gyógyszer illetve a vizsgálati 

készítmény kockázataival, jótékony hatásaival kapcsolatban. A rendszer előnye, 

hogy az adatok folyamatosan frissülnek. Továbbá, az Európai 

gyógyszerügynökségen (EMA) belül működik a Farmakovigilancia és Kockázat 

Értékelő Bizottság (PRAC) is. 

7.3 Határid ők 

A vizsgáló kötelezettsége: 

A 2001/20/EK irányelv 16. cikkelye alapján a vizsgáló köteles minden AE-t 

gyűjteni és dokumentálni. A törvény értelmében a vizsgáló köteles minden SAE-t 

jelenteni azonnal, de legkésőbb 24 órán belül a Megbízónak, azok kivételével 

amelyek nem minősülnek azonnal jelentendőnek a vizsgálati terv és a Vizsgálók 

Kézikönyve (Investigator’s  Brochure) szerint. Ezenfelül  köteles minden olyan 

kedvezőtlen, nemkívánatos eseményt, esetleg laboratóriumi eltéréseket is azonnal 

jelenteni, amelyet a Protokoll megkövetel. Ezek az adatok fontosak a biztonsági 

értékelés szempontjából.2;10 

 

5. ábra A Vizsgáló jelentési kötelezettsége 
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A hazai jogszabályozás szerint nem csak a megbízó felé van jelentési kötelezettsége 

a vizsgálónak. A 35/2005 EüM rendeletnek megfelelően a SAE-t az Intézmény 

Etikai Bizottságnak (IKEB) is jelenteni kell.2 

 

A Megbízó felelőssége: 

Ugyancsak az Európai jogszabály 2001/20/EK irányelv 17. cikkelye  szerint, a 

Megbízó köteles minden vizsgálatvezetőnek, etikai bizottságoknak és a 

hatóságoknak jelenteni azokat a mellékhatásokat, amelyek a beteg állapotát 

kedvezőtlenül befolyásolhatja vagy negatív hatással lehetnek a klinikai vizsgálatra. 

A Megbízó köteles minden SUSAR-t jelenteni. A halállal végződő és az életet 

veszélyeztető feltételezett, nem várt súlyos mellékhatásokat 7 naptári napon belül 

köteles bejelenteni. A nem halálos kimenetelű és nem életveszélyes SUSAR-okat 15 

naptári napon belül köteles jelenteni. A Megbízó az EudraVigilance elektronikus 

adatbázison keresztül jelent.18
  

 

6. ábra: A Megbízó jelentési kötelezettsége 

 

Továbbá a megbízó felelőssége a biztonsági jelentések benyújtása az ország 

illetékes hatóságaihoz. Az éves biztonsági jelentést – Development Safety Update 

Report (DSUR) az adatok záródátuma után 60 napon kell CD-n beküldeni a 



 

OGYÉI-nak. A dokumentum

szerinti formátumban kell benyújtani

Forgalomba hozatalt követ

Minden beérkező mellékhatás bejelentés

gyógyszerről biztonságosabb képet kapjunk mind a jótékony hatásaival, min

kockázataival kapcsolatban. 

spontán mellékhatások számát jelöli 1995

7. ábra Magyarországon bejelentett spontán mellékhatások száma 1995

Az értékelések után elő

biztonsági kockázatmegelő

forgalmazók együttműködésével. Ilyen típusú tevékenységek lehetnek az 

alkalmazási előírás módosítása, a

gyógyszer forgalomból való kivonása.

is. Az Európai Unióban bevezetett új eljárá

gyógyszert fekete háromszög jelöli 2013 

betegtájékoztatóban és az egészségügyi szakembereknek szóló 

előírásban szerepel, a háromszöget megmagyarázó rövid mondattal: „Ez a 

nak. A dokumentumot a  2011. szeptember 1-től az ICH E2F guideline 

formátumban kell benyújtani. 18 

t követően: 

mellékhatás bejelentés hozzájárul ahhoz, hogy az adott 

biztonságosabb képet kapjunk mind a jótékony hatásaival, min

kockázataival kapcsolatban. A következő ábra a Magyarországon bejelentett 

spontán mellékhatások számát jelöli 1995-2009 közötti időszakban.

Magyarországon bejelentett spontán mellékhatások száma 1995

közötti időszakban 

 

 

Az értékelések után előfordulhat, hogy egyes gyógyszerekkel kapcsolatban új 

biztonsági kockázatmegelőző intézkedéseket vezetnek be a hatóság és a 

űködésével. Ilyen típusú tevékenységek lehetnek az 

őírás módosítása, a gyógyszer vénykötelessé tétele esetleg a 

gyógyszer forgalomból való kivonása. A gyógyszer kerülhet fokozott felügyelet alá 

Az Európai Unióban bevezetett új eljárás szerint a fokozott felügyelet

gyógyszert fekete háromszög jelöli 2013 őszétől kezdve. A jelölés

betegtájékoztatóban és az egészségügyi szakembereknek szóló 

, a háromszöget megmagyarázó rövid mondattal: „Ez a 

24 

ől az ICH E2F guideline 

hozzájárul ahhoz, hogy az adott 

biztonságosabb képet kapjunk mind a jótékony hatásaival, mind a 

 ábra a Magyarországon bejelentett 

őszakban. 

 

Magyarországon bejelentett spontán mellékhatások száma 1995-2009 

fordulhat, hogy egyes gyógyszerekkel kapcsolatban új 

eket vezetnek be a hatóság és a 

ködésével. Ilyen típusú tevékenységek lehetnek az 

gyógyszer vénykötelessé tétele esetleg a 

A gyógyszer kerülhet fokozott felügyelet alá 

s szerint a fokozott felügyelet alatt álló 

ve. A jelölés  a 

betegtájékoztatóban és az egészségügyi szakembereknek szóló alkalmazási 

, a háromszöget megmagyarázó rövid mondattal: „Ez a 
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gyógyszer fokozott felügyelet áll.” A gyógyszerek külső csomagolásán és a 

címkeszövegen nincs feltüntetve.  

Minden forgalomba hozott gyógyszer felügyelet áll, viszont a fekete háromszöggel 

ellátottak még szigorúbb monitorozás alatt állnak. Ez azért van így, mert ezekről a 

gyógyszerekről kevesebb információ áll rendelkezésünkre. 
19

 

 

A következő esetekben kap a gyógyszer fokozott felügyeletet:19 

• ha 2011. január 1 után engedélyezett hatóanyagot tartalmaz 

• ha biológiai készítmény (plazmából vagy vakcinából kinyert 

hatóanyag), alkalmazásukról kevés információ áll rendelkezésünkre 

• ha valamilyen feltételhez kötötték a gyógyszer engedélyezését (a 

forgalmazónak további adatot kell küldenie a gyógyszerről a 

hatóságoknak) vagy különleges körülmények között engedélyezték 

• 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. 
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8. Betegkártya, mint szükséges dokumentum 

 

Klinikai vizsgálat I-III. Fázis esetében, ha a vizsgálati alany rosszul lesz akár 

otthonában, akár az utcán elengedhetetlen, hogy mindig magánál hordja a 

betegkártyát. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy értesítse a „külvilágot”, hogy 

klinikai vizsgálatban vesz részt a személy. A betegkártya az elmúlt 1 évben nagy 

változtatáson ment keresztül. Tartalmi elemei 2015. november 1.-jéig: 

• a vizsgálati személy neve 

• a vizsgálat azonosítója 

• a vizsgálóorvos elérhetősége 

• „A kártya tulajdonosa klinikai vizsgálatban vesz részt.” 

• „Bármilyen sürgősségi orvosi ellátás esetén lépjenek kapcsolatba a 

vizsgálóorvosával” 

A betegkártya bármilyen kedvezőtlen/nemkívánatos esemény alkalmával nagyon 

fontos dokumentum lehet. Ennek tudatában tartalmi elemét kibővítették, hogy 

megtalálható legyen benne minden olyan információ, amire a sürgősségi beteg 

ellátásához szükség lehet.  

A következő tartalmi elemekkel bővült a betegkártya, melyek 2015.november 1-

jétől érvényesek: 

• a vizsgálatban résztvevő beteg neve, születési ideje  

• a vizsgálat címe (protokoll száma)  

• a vizsgálati szer megnevezése  

• a vizsgálatban szereplő indikációja  

• ellenjavallata  

• veszélyes interakciók  

• a vizsgálóhely címe  

• a vizsgálatot vezető orvos (vagy egy általa megjelölt másik orvos) neve, 

24 órán át elérhető telefonszáma  
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• egyéb szükségesnek tartott információ, például a vizsgálatban alkalmazott 

szerek esetlegesen sürgősségi beavatkozást indokló mellékhatásai. 

A Betegkártyán adatvédelmi okokból nem lehet egyidejűleg a beteg nevét és 

kódszámát feltüntetni, viszont egyes szponzorok megkívánhatják, hogy mindkét 

adat szerepeljen rajta. Ebben az esetben az Etikai Bizottságnak meg kell róla 

győződnie, hogy ez valóban a beteg biztonságát szolgálja. A beteget tájékoztatni 

kell erről és bele kell egyeznie az eljárásba.20 

Fontos felhívni a betegtájékoztatóban a beteg figyelmét, hogy a saját érdekében a 

betegkártyát mindig tartsák maguknál. Nem szükséges betegkártyát a vizsgálati 

alany részére biztosítani IV. Fázisban és bioekvivalencia vizsgálatok esetében.20 

A betegkártyát az ETT-KFEB bizottságnak jóváhagyásra be kell nyújtani. 
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9. Befejezés 

 

Szakdolgozatom során a mellékhatás felismerés, bejelentés és elemzés 

fontosságával foglalkoztam, összefoglalóan a biztonságos gyógyszeralkalmazással, 

mellyel a farmakovigilancia tudományterület foglalkozik. Az utóbbi évben egyre 

nagyobb teret nyert mind a klinikai kutatás során mind pedig a forgalomba hozatal 

után, egészen addig, amíg a gyógyszert ki nem vonják a forgalomból.  

Dolgozatomban rámutattam, hogy a farmakovigilancia megfelelő működéséhez 

elengedhetetlen az orvosok, gyógyszerészek, megbízók és a hatóságok együttes 

működése. Munkájuk által felismerhetőek, kiszűrhetőek a gyógyszerrel kapcsolatos 

nemkívánatos események. A farmakovigilancia során nyert információk 

segítségével lehetőség van az orvosoknak/ gyógyszerészeknek a legalkalmasabb 

gyógyszert kiválasztani a betegek számára és minél kisebb kockázattal, mégis 

hatékonyan alkalmazni. 

Szakdolgozatom utolsó részében a betegkártyával foglalkoztam, melyet a klinikai 

vizsgálatban résztvevő alany számára biztosítanak. A beteg érdekében az utóbbi egy 

évben megváltoztatták a tartalmi elemeit. Bármilyen nemkívánatos esemény 

fellépése során és annak súlyosbodásának elkerülése érdekében nagyon fontos, 

hogy több információ álljon rendelkezésre - mint korábban - a kezelő orvos/mentős 

számára az adott klinikai vizsgálatról. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a mellékhatások felismerése és jelentése 

legalább annyira lényeges kérdés a gyógyszeriparban, mint egy új hatóanyag 

kifejlesztése és annak előnyeinek megismerése. 
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