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A KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI  
VIZSGÁLATOK SZAKMAI HÁTTERE
A klinikai vizsgálatok megkezdése előtt 
szükséges a szakmai és az etikai értékelés el-
végzése. A klinikai vizsgálatok szakmai alap-
dokumentumai a vizsgálók számára készített 
gyógyszerismertető (investigator’s brochure) 
és a vizsgálati terv (protocol). Ezeket a do-
kumentumokat a vizsgálat kezdeményezője 
állítja össze, az esetek többségében a meg-
bízó (szponzor), de a vizsgáló maga is lehet 
a kezdeményező. Az ICH-GCP pontosan 
előírja mindkét dokumentum tartalmi és 
formai követelményeit.

A VIZSGÁLÓK KÉZIKÖNYVE  
(INVESTIGATOR’S BROCHURE)
Az investigator’s brochure-nak tartalmaznia 
kell a vizsgálati szerre vonatkozó minden lé-
nyeges információt; a hatóanyagának fizikai, 
kémiai, farmakológiai tulajdonságainak le-
írását, a gyógyszerkiszerelés leírását, a prekli-
nikai vizsgálatok adatait, az emberen végzett 
korábbi vizsgálatok adatait, a mellékhatások 
leírását.

A PROTOKOLL
A vizsgálati terv (protokoll) az a dokumentum, 
amely részletesen leírja a vizsgálat célját, tudo-
mányos hátterét, elrendezését, módszertanát, 
statisztikai tervét és szervezését. Elkészítése 
a vizsgálatot kezdeményező feladata. Ideá-
lis esetben, klinikai farmakológus, megfelelő 
szakorvos, biostatisztikus közös munkája so-
rán születik meg. A protokoll tartalmaz álta-
lános információkat és speciális, csak az adott 
vizsgálatra érvényes elemeket. A jól elkészített 
protokoll az alapja a sikeres vizsgálatnak, érté-
kelhető eredmények nyerésének.

A protokoll kiemelt fontosságú függeléke a 
beteg/önkéntes tájékoztató és beteg/önkéntes 
beleegyező nyilatkozat, adatlap (CRF), alkal-
mazott módszerek leírása, random táblázat, 
rövidítések jegyzéke, irodalmi hivatkozások, 
Helsinki Deklaráció, GCP-előírások stb.

A GCP előírásai alapján történő vizsgálat-
ban minden betegről adatlapot kell vezetni, 
amelynek azonosítási módját, kitöltési, javítási 
módját a protokoll vagy az adatlap szabályozza. 

Az adatlapban rögzítjük időrendi sorrendben 
mindazokat az eseményeket, amelyek a vizs-
gálat alatt a vizsgálati alannyal történtek. Az 
adatlap kitöltéséhez használt eredeti (forrás) 
dokumentumokat (anamnézis, vizsgálati lele-
tek, mellékhatásokat alátámasztó dokumentu-
mok, észlelőlapok stb.) a vizsgálati dokumen-
tációban meg kell őrizni. Napjainkban kezd 
elterjedni az elektronikus CRF használata.

A KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI  
VIZSGÁLATOK ETIKAI HÁTTERE
Az ICH-GCP kiemelt fontosságú feladatként 
kezeli a vizsgálati alanyok érdekeinek védelmét. 
A GCP alapelvekhez képest kiszélesíti az eti-
kai bizottságok hatókörét.

A klinikai farmakológiai vizsgálatok etikai 
jóváhagyása Magyarországon két szinten tör-
ténik. A hatósági engedély kiadásának feltéte-
le, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács 
Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága ne 
emeljen etikai kifogást az adott vizsgálat el-
végzése ellen. Amennyiben a vizsgálat nem 
OGYI-engedélyköteles (a beavatkozással nem 
járó vizsgálatok egy része), a vizsgálat elvégzé-
sének feltétele egy adott vizsgálóhelyen, hogy 
a helyi (vagy regionális) Intézményi Kutatás 
Etikai Bizottság (IKEB vagy RKEB) ne emel-
jen kifogást az adott helyszínen történő klini-
kai farmakológiai vizsgálat végzése ellen. Az 
etikai bizottságoknak ellenőrzési joga és köte-
lessége van az általuk jóváhagyott vizsgálatok 
végzése során. A klinikai farmakológiai vizsgá-
latok etikai vonatkozású alapdokumentumai a 
hatósági és etikai engedélyek, az önkéntes tá-
jékoztató és beleegyező nyilatkozat, a bizton-
sági kártya, az önkéntesek biztosítását igazoló 
és az adataik biztonságos kezelését előíró do-
kumentumok. Természetesen nem választható 
szét élesen a szakmai és etikai dokumentáció, 
hiszen szélesebb értelemben etikai vonatko-
zású dokumentum a protokollnak az a része is, 
amely a beválasztási és kizárási kritériumokat, 
a vizsgálatból történő kiesés vagy kivonás fel-
tételeit, a nem kívánatos események és mellék-
hatások ellátásának módját és jelentési kötele-
zettségeit határozza meg. Nem vitatható, hogy 
etikai vonatkozású dokumentumnak tekinthe-
tő a protokoll azon része is, amely az önkén-
tesek díjazását, a költségtérítését vagy egyéb 
kompenzációját írja le, illetve nyilatkozik ar-
ról, hogy az önkénteseknek a szakma szabályai 

szerint történő ellátása nem károsodhat abban 
az esetben sem, ha az önkéntes a vizsgálatból 
kilép. Ezeket az információkat gyakorlatilag 
mindig tartalmazza az önkéntes tájékoztató.

Alaptételnek tekinthető az is, hogy etikátlan 
a szakmailag nem korrekt protokoll alapján 
végezni klinikai farmakológiai vizsgálatot, és 
ugyancsak etikátlan a szakmailag és etikailag 
elfogadott protokolltól történő eltérés, a vizs-
gálat során nyert adatok nem megfelelő doku-
mentálása és értékelése. A szakmailag korrekt 
protokoll is felvethet etikai kérdéseket. Ilyen 
például a placebokontrollos vizsgálat végzése. 
Szakmailag a legnagyobb bizonyító erejű vizs-
gálatok a placebokontrollos, randomizált dup-
lavak elrendezésű, lehetőleg nagy betegszám-
mal végzett vizsgálatok. Ma már egyre inkább 
elfogadott, hogy ha rendelkezünk korábban 
placebokontrollos vizsgálatban igazoltan ha-
tékony szerrel abban az indikációban, amely-
ben a vizsgálati szert tesztelni akarjuk, akkor az 
aktív kontrollos vizsgálat elfogadható. További 
etikai problémákat vethet fel a vizsgálat leállí-
tásának, idő előtti befejezésének kérdése.

Szakmailag és etikailag is nagy fontosságú a 
klinikai farmakológiai vizsgálatok során a fo-
lyamatos kontroll, a minőségbiztosítás meg-
szervezése, amely a hatóságok, az etikai bizott-
ságok, a szponzor és a vizsgáló közös feladata.

A beteg/önkéntes tájékoztató alapvető fon-
tosságú dokumentum, amelynek lényeges tar-
talmi és formai elemeit miniszteri rendelet írja 
elő. Kívánalom, hogy a tájékoztató a beteg/ön-
kéntes anyanyelvén, írásban, érthető formában 
informálja a potenciális vizsgálati alanyt a vizs-
gálat lényegéről, menetéről, a várható igénybe-
vételről, kockázatokról, előnyökről, a vizsgálati 
szerrel szerzett korábbi tapasztalatokról, ha-
tásról, mellékhatásról, esetleg placebo adásáról, 
az adatok titkos kezeléséről, a biztosítási, kár-
térítési eljárásokról, a kompenzálás módjáról, 
az érdekeinek képviseletét ellátó személy ne-
véről, címéről, telefonszámáról (az IKEB vagy 
RKEB jelöli ki), arról a jogáról, hogy a vizsgá-
latból indoklás nélkül is bármikor kiléphet, és 
ez nem befolyásolhatja egészségi ellátásának 
további menetét. A tájékoztatót a vizsgáló or-
vosnak szóban is ismertetni kell a potenciális 
vizsgálati alannyal, és a felmerülő kérdéseket 
meg kell válaszolni.

A beteg/önkéntes nyilatkozat (Informed 
consent) kiemelt fontosságú dokumentum, 
amelynek lényeges tartalmi és formai elemeit 
miniszteri rendelet írja elő.

Amennyiben a szóban és írásban tájékozta-
tott önkéntes/beteg úgy dönt, hogy részt vesz a 
tervezett vizsgálatban, aláírja és dátummal látja 
el a beleegyező nyilatkozatot. Aláírt beleegye-
ző nyilatkozat nélkül önkéntes/beteg klinikai 
farmakológiai vizsgálatba nem vonható be.

A klinikai farmakológiai vizsgálatba való be-
vonhatóság feltételeit törvény és ennek alapján 

Hétköznapi nyelven a klinikai 
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készült miniszteri rendelet szabályozza, ponto-
san meghatározva a vizsgálatba semmilyen kö-
rülmények között be nem vonható személyek 
körét (elítéltek, nem magyar állampolgárok) 
valamint a vizsgálatokba csak külön speciális 
eljárással bevonható személyek („sebezhető 
személyek”; korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképtelen személy, eszméletlen vagy 
mentálisan sérült beteg, gyermek, terhes nő, 
függő helyzetben lévő személy) körét.

VIZSGÁLATI ALANYOK TOBORZÁSA ÉS DÍJAZÁSA
A klinikai farmakológiai vizsgálatokba történő 
vizsgálati alany toborzás Fázis I. és bioegyenér-
tékűségi vizsgálatok esetén, amikor egészséges 
önkénteseket kívánunk a vizsgálatba bevonni, 
történhet hirdetés útján. Az egészséges ön-
kéntesek a vizsgálatban való részvételért előre 
meghatározott pénzdíjazásban részesülnek.

Betegek önkéntesként való bevonása klinikai 
farmakológiai vizsgálatba a jelenleg érvényben 
levő törvény alapján, hirdetés útján nem lehet-
séges. Betegnek klinikai farmakológiai vizs-
gálatban való részvételért pénz nem fizethető. 
Kompenzálásként fogható fel, hogy a beteg a 
vizsgálat ideje alatt ingyen kapja a gyógyszert, 
illetve költségtérítés (például utazási költség 
kifizetése) lehetséges, esetleg a vizsgálatban 
használt eszköz megtartása (vérnyomásmérő, 
vércukor-meghatározó készülék) jöhet szóba.

A klinikai farmakológiai vizsgálatban részt 
vevő beteg kap egy kis tájékoztató kártyát, 
amin szerepel, hogy milyen vizsgálatban vesz 
részt, milyen gyógyszert kap, probléma esetén 
melyik egészségügyi intézményhez fordulhat, 
ki a vizsgáló (kezelő) orvosa, hogyan érheti el, 
illetve távollétében kihez fordulhat.

A KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI  
VIZSGÁLATOK TERVEZÉSE
A klinikai farmakológiai vizsgálatok emberben 
végzett kísérletek. A sikeres, magas szintű bizo-
nyítékot szolgáltató klinikai farmakológiai vizs-
gálat feltétele a vizsgálat szakmailag magas szín-
vonalú tervezése. Legfontosabb a jó és pontos 
kérdés feltevése (mit szeretnénk megtudni, bizo-
nyítani, kizárni), majd a kérdés megválaszolásá-
hoz szükséges optimális eszköz, módszer (vizs-
gálat típus, elrendezés) kiválasztása. A vizsgálat 
tárgya az adott vizsgálati szer farmakokinetikai 
és farmakodinámiai tulajdonságainak felderíté-
se, hatásának, hatékonyságának, biztonságossá-
gának, tolerabilitásának igazolása, az indikációs 
terület és a mellékhatások leírása, más szerekkel 
való összehasonlítása, az életminőségre kifejtett 
hatásának vizsgálata, a költséghatékonyság iga-
zolása. A jól értékelhető vizsgálati eredmények 
nyerésének fontos feltétele, hogy előre határoz-
zuk meg azt, hogy mit, milyen betegekben, és 
hogyan akarunk mérni. Az utólag „felfedezett” 
eredmények arra alkalmasak, hogy a vélt hatásra 
egy korrekt vizsgálatot tervezzünk.

Feltáró (exploratory) vizsgálatot tervezünk 
általában a korai Fázis I–II. vizsgálatok során, 
illetve akkor, ha a későbbi vizsgálati fázisokban 
(Fázis III–IV.) felvetett új hipotézis megerősí-
tése a cél. Bizonyító (confirmatory) vizsgálatot 
tervezünk a preklinikai vizsgálatok és a humán 
Fázis I–II. vizsgálatok eredményeinek széle-
sebb körben történő igazolására. A jól terve-
zett és lebonyolított bizonyító vizsgálatok szol-
gáltatják az alapját a bizonyítékokon alapuló 
orvoslásnak. Az alapvető cél tehát az, hogy a 
vizsgálatot úgy hajtsuk végre, hogy kizárjuk a 
szubjektív vagy nem kívánatos hatásokat, nem 
véletlenszerűen előforduló hibákat (bias), és 
objektív adatokat nyerjünk.

Az ideálisan tervezett klinikai vizsgálat kont-
rollált, randomizált, duplavak elrendezésű, re-
ális, kemény végpontokat mér, megfelelően 
választja ki a vizsgálati populációt, elég nagy 
létszámú ahhoz, hogy a felvetett kérdés meg-
válaszolható legyen.

Az alább részletezett fogalmak ismerete le-
hetővé teszi, hogy a különböző folyóiratokban 
megjelenő vizsgálati eredményeket jobban el 
tudjuk helyezni az „evidenciaskálán”, és kellő 
kritikával alkalmazzuk vagy ne alkalmazzuk az 
ajánlást a napi gyakorlatban.

KONTROLL
A kontrollált klinikai vizsgálatokban a vizsgá-
lati csoportban végzett kezelés és/vagy beavat-
kozás hatását kontrollcsoporthoz hasonlítjuk. 
A vizsgálati elrendezés párhuzamos (parallel 
group) vagy keresztezett (cross over) csoportos 
elrendezés. Fontos feltétel, hogy a kísérleti és 
a kontrollcsoport összehasonlítható (identi-
kus) legyen, ami azt jelenti, hogy a kiindulási 

paraméterek és a várható változások tekinteté-
ben ne legyen köztük szignifikáns különbség. 
A kontroll lehet kezelés nélküli, placebo vagy 
aktív kontroll.

PLACEBO
A placebo szó jelentése „tetszeni fogok”. A pla-
cebo olyan hatóanyagot nem tartalmazó ké-
szítmény, amely képes hatás kiváltására. A nagy 
egyéni különbségeket igazolja, hogy a placebo 
reaktorok száma különböző vizsgálatokban 
20–60% között volt. A placebo a kedvező és/
vagy kívánatos (ritkábban nem kívánatos) ha-
tását farmakodinámiai hatásokkal magyarázni 
nem lehet, ma azt gondoljuk, hogy pszichés 
úton hat. Ezért a legszigorúbb vizsgálati el-
rendezésben a placebokontroll mellett kezelést 
egyáltalán nem kapó kontrollcsoport beállítása 
is szükséges.

AKTÍV KONTROLL
Az aktív kontroll azt jelenti, hogy a kontroll-
csoport résztvevői egy korábbi vizsgálatokban 
már igazolt hatású, a teszt készítménnyel azo-
nos indikációjú készítményt (referenciakészít-
mény) kapnak.

VIZSGÁLATI ELRENDEZÉS
Kontrollt lehet alkalmazni nyílt, egyszeri vak, 
vagy kettősvak vizsgálati elrendezésben.

NYÍLT, EGYSZERI VAK, KETTÕSVAK
Nyílt vizsgálatban a beteg is és az orvos is tudja, 
milyen kezelést kap a vizsgálati alany, egyszeri 
vak elrendezésben a beteg nem, de az orvos tá-
jékozott a kezelésről, kettősvak elrendezésben 
sem a beteg, sem az orvos nem tudja, hogy az 
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de ismert az eredetileg orrcseppként használt 
clonidin vérnyomáscsökkentő hatásának felis-
merése, vagy a hírhedt thalidomidnak a hatá-
sossága leprában.

MELLÉKHATÁSOK FELFEDEZÉSE
Az utóbbi évtizedek gondosan tervezett és 
kivitelezett klinikai farmakológiai vizsgálatai 
sem tudnak mindig minden fontos tudniva-
lót feltárni. Több esetben EU-centralizált el-
járással törzskönyvezett szerek visszavonására 
kényszerültek a gyártók, a gyógyszerek for-
galomba hozatalát követően fellépő nem várt, 
súlyos mellékhatások miatt (1997: mibefradil-
interakció, 1998: grepafloxacin-kardiotoxicitás, 
1999: trovafloxacin-májkárosodás, 2000: trog-
litazon májkárosodás, tolcapon-májkárosodás, 
2001: cerivastatin-rhabdomyolysis). A háttér-
ben a klinikai farmakológiai vizsgálatok szük-
ségszerűen meglevő korlátai állnak, amelyek 
nem teszik lehetővé, hogy az idézett súlyos 
mellékhatások kiderüljenek. A törzskönyve-
zést előkészítő Fázis III. vizsgálatok esetszáma 
ilyen szempontból alacsony (400–4000 beteg), 
a kezelési idő relatíve rövid (1 évnél nem több), 
a hatás jobb értékelhetősége érdekében homo-
gén betegpopulációban, a rizikócsoportok ki-
zárásával történnek, és a gyógyszeregyüttadás 
is kizáró tényező. Tudomásul kell vennünk, 
hogy a klinikai farmakológiai vizsgálatok so-
rán korlátozott a mellékhatások felismeré-
sének lehetősége, és emiatt a törzskönyvezés 
stádiumában az új gyógyszerek mellékhatása 
nem prognosztizálható kellőképpen. Ennek 
kiküszöbölése lehetséges az aktív gyógyszerfi-
gyelő rendszer (pharmacovigilance) működte-
tésével, ami a post marketing vizsgálatok során 
megkövetelt mellékhatás-jelentést, a spontán 
mellékhatás-jelentést, és ezen adatok alapján 
az előny/kockázat újraértékelését foglalja ma-
gába. Az adatok birtokában az alkalmazási 
előirat módosításától a gyógyszer forgalmazá-
sának felfüggesztéséig vagy visszavonásáig ter-
jedhetnek az intézkedések.

VIZSGÁLATI ALANYOK ÉS A VALÓ VILÁG
A klinikai farmakológiai vizsgálatok továb-
bi, figyelembe veendő korlátja, hogy a Fázis I. 
és a bioegyenértékűségi vizsgálatok (bizton-
ságosság és tolerancia) egészséges, fiatal ön-
kéntesekben, többnyire férfiakban történnek. 
Előfordulhat, hogy az egészséges ember reak-
ciója nem azonos a gyógyszer hatására, mint 
a betegé. Antidepresszáns bioegyenértékűségi 
vizsgálat során például azonos dózis esetén az 
önkéntesekben 90%-ban hányinger, hányás lé-
pett fel, ami a dózis felével megismételt vizsgá-
latban nem ismétlődött.

AZ EMBERI TÉNYEZÕ
A klinikai farmakológiai vizsgálatok eredmé-
nyeit torzíthatják a legkörültekintőbben terve-

adott vizsgálati periódusban mit kap a vizsgá-
lati alany.

MASZKÍROZÁS (BLINDING)
A maszkírozás (masking, blinding) azt a szub-
jektív hibát segít kiküszöbölni, hogy az újabb-
nak, jobbnak feltételezett szertől, illetve a ható-
anyagtól eleve jobb hatást vár az orvos és/vagy 
a beteg. Előfordulhat, hogy az összehasonlí-
tandó beavatkozások nem teszik lehetővé a 
maszkírozás alkalmazását (sebészeti kezelés 
összehasonlítása gyógyszeres kezeléssel, vagy 
egy spray hatásának összehasonlítása egy tab-
lettás kiszereléssel). Ilyenkor, például az utóbbi 
esetben, a nyílt vizsgálati elrendezés mellett le-
hetőség adódhat a „double-dummy”-technika 
alkalmazására, amely lehetővé teszi a maszkí-
rozást.

DOUBLE-DUMMY-TECHNIKA
A „double-dummy”-technika lényege, hogy a 
tesztkészítmény is és a referenciakészítmény 
is két kiszerelésben készül el (aktív és placebo, 
formára egymástól nem megkülönböztethe-
tők). Az egyik kiszerelés tehát tartalmaz ha-
tóanyagot, a másik nem, és a vizsgálat során a 
betegek mindig két szert kapnak (egy aktív és 
egy placebo), nem tudva azt, hogy melyik ké-
szítmény aktív, illetve placebo változata szere-
pel az adott vizsgálati periódusban folytatott 
kezelésben. A kontroll a vizsgálati szer hatásá-
nak objektívebb megítélését teszi lehetővé.

RANDOMIZÁCIÓ
A randomizáció célja, hogy a páciensek besoro-
lása a vizsgálatba véletlenszerűen történjen, azaz 
minden egyes résztvevő azonos eséllyel kerüljön 
a kísérleti vagy a kontrollcsoportba. A randomi-
záció nem jelenti azt, hogy a két csoport össze-
tétele azonos lesz, ezzel a módszerrel csak kivá-
lasztás során elkövethető hibát (szelekciós hiba) 
lehet csökkenteni. Az utólagos alcsoport-analí-
zis statisztikailag nem elfogadott módszere úgy 
küszöbölhető ki, hogy a vizsgálat tervezésekor 
alakítjuk ki az alcsoportokat, és ennek megfele-
lően randomizáljuk a betegeket.

VIZSGÁLATI VÉGPONT VÁLASZTÁSA
A klinikai farmakológiai vizsgálatok végpont-
jainak megválasztása ugyancsak döntő jelen-
tőségű. Kemény végpont (hard end point) 
az objektíven mérhető, lágy (soft) végpont a 
szubjektíven észlelhető kimenetel, szokás reá-
lis végpontnak nevezni a szignifikáns klinikai 
eseményeket, és a pótvégpont (surrogat) olyan 
történés, amelyik közeli kapcsolatban van egy 
klinikai eseménnyel, és általában könnyebben 
mérhető. Amennyiben a vizsgálat nyílt, tö-
rekedni kell a kemény végpont megjelölésére, 
mivel ez teszi lehetővé az értékelés során el-
követhető hiba minimalizálását. Szokás elsőd-
leges és másodlagos végpontokat megjelölni. 

A végpontok hierarchiájában a relatíve erőst, 
magas érzékenységűtől az alacsony szenziti-
vitású felé haladva a halál, laboratóriumi érték, 
szövettani lelet, CT vagy röntgenkép, vérnyo-
másmérés, komplex pontrendszer, vizuális ana-
lóg skála, fizikális vizsgálati lelet, életminőség-
paraméter sorolható fel.

A vizsgálat tervezésébe erősen ajánlott sta-
tisztikus bevonása. A szükséges bevonási lét-
szám, az értékeléshez szükséges eseményszám 
kiszámítása meghatározó fontosságú.

A vizsgálatok tervezésénél előre meg kell ha-
tározni, hogy mi a várható különbség két vagy 
több beavatkozás vagy kezelési mód között. 
Ha azt várjuk, hogy a két szer tulajdonságai 
azonosak, hatásuk nem különbözik, bioegyen-
értékűségi vagy terápiás egyenértékűségi vizs-
gálatról beszélünk. Ha azt szeretnénk igazolni, 
hogy a tesztkészítmény nem rosszabb, mint a 
referenciakészítmény, akkor non-inferioirity 
vizsgálatot tervezünk, ha arra számítunk, hogy 
a tesztkészítmény jobb, mint a referenciaké-
szítmény, akkor superiority vizsgálatot terve-
zünk. Meg kell határozni, hogy történik-e, és 
ha igen, mikor interim analízis, illetve mi a 
feltétele a vizsgálat tervezettnél korábbi befe-
jezésének. Előre el kell dönteni, hogy minden 
bevont önkéntes adatát figyelembe vesszük-e 
az értékelésnél, vagy csak a vizsgálati tervet be-
fejező személyekét, és hogyan kezeljük a végső 
értékelésbe nem került adatokat. Az adekvát 
statisztikai módszert is előre kell meghatároz-
ni minden esetben.

A klinikai farmakológiai vizsgálatok sikeres 
lebonyolításának feltétele a vizsgálatokra sze-
mélyi és tárgyi feltételekkel rendelkező vizsgá-
lóhely. A különböző humán fázis vizsgálatokra 
vonatkozó különböző feltételrendszert törvény 
szabályozza és miniszteri rendelet írja elő.

A klinikai farmakológiai vizsgálatok szak-
mailag korrekt és etikus lebonyolításáért a vizs-
gálatvezető a felelős.

A KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI  
VIZSGÁLATOK KRITIKUS ÉRTÉKELÉSE

„…a diagnózis nem végcél, csak eszköz az orvos 
tudását megkoronázó vég: a terápia megvalósí-
tására” (Hetényi 1959). A terápiás munka alap-
ja hosszú ideig a megfigyelésekből származó 
tapasztalat volt. Ma evidenciák, nemzetközi 
méretekben kidolgozott terápiás útmutatók 
segítik az orvos eligazodását az egyre növekvő 
információhalmazban (EBM-TAO, guide-
line). Az új szemlélet, az új megoldási kísérlet 
azonban újabb problémákat is felvet, és a vé-
letlen megjelenésének lehetőségét jelző „seren-
dipity” fogalma valószínűleg még hosszú ideig 
nem lesz kihagyható a klinikai farmakológia 
terminológiájából. (Serendipity – ott találunk 
valamit, ahol kevésbé valószínű, akár értékes 
dolgot is.) Talán a leghíresebb példák egyi-
ke a véletlen szerepére a penicillin felfedezése, 
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zett és folytatott vizsgálat során is előforduló 
hibák, buktatók lehetősége (emberi tényező). 
Megtörténhet, hogy a vizsgálati szer hőérzé-
keny, és nem derül ki, hogy a szállítás és/vagy 
tárolás során károsodott. Előfordulhat, hogy 
a vérmintavételre és kezelésre kiképzett asz-
szisztens az éjszaka két órakor szükséges vér-
vétel előtt elalszik, segítséget kér a vizsgálatban 
nem tájékozott kollégájától, aki nem engedi ki 
a branülből az első ml vért, így a mintát hígítja 
az alvadásgátló, vagy zavarában összecseréli az 
előre felcímkézett csöveket. A leggondosabb 
felvilágosítás és ellenőrzés mellett is megtör-
ténhet, hogy az önkéntes megszegi a táplálko-
zási előírásokat, kockáztatva ezzel a felszívódás 
és metabolizmus be nem kalkulálható megvál-
tozását. Megtörténhet, hogy az önkéntes/be-
teg nem veszi be, vagy nem az előírt módon és 
időben veszi be a vizsgálati készítményt. Vég 
nélkül lehetne sorolni azokat a „lehetőségeket”, 
amelyek adott esetben fals vagy értékelhetetlen 
eredményre vezetnek.

KÖVETKEZTETÉSEK PROBLÉMÁI
Jól kivitelezett klinikai farmakológiai vizsgá-
lat során is problémát okozhat, hogy a kapott 
eredményből milyen következtetést vonjunk 
le. Példaként álljon itt a HOT-vizsgálat (Hy-
pertension Optimal Treatment), amibe kö-
zel 19 000 beteget vontak be, és többségében 
kombinációs kezeléssel állították be a vérnyo-
mást a három diasztolés célértéknek megfele-
lően. A kérdés az volt, hogy mi az az optimális 
vérnyomásérték, ami mellett a szövődmények 
előfordulási gyakorisága a legkisebb. A statisz-
tikai számítások szerint ez 138/83 Hgmm-nek 
adódott, ami jól megfelel a ma érvényben levő, 
általánosan elfogadott normál vérnyomás-ka-
tegóriának. Következtetés, 138/83 az optimális 
célérték a hipertónia kezelése során. A problé-
mát az jelenti, hogy a részletek analízise során 
kiderült, hogy az eredményt döntően a diabé-
teszes betegekben nyert adatok befolyásolták. 
Ezért talán pontosabb az a következtetés, hogy 
az átlagos célérték hangsúlyozása helyett azt 
mondjuk, hogy a diabéteszes hipertóniás bete-
gekben alacsonyabb célérték elérése kívánatos, 
mint a nem diabéteszes betegek az antihiper-
tenzív terápia során.

AZ ÁLTALÁNOSÍTHATÓSÁG PROBLÉMÁJA
A klinikai farmakológiai vizsgálatokból levon-
ható következtetések további problémája az 
általánosíthatóság. A hatás értékelésére statisz-
tikai módszereket használunk, és adott esetben 
például azt látjuk, hogy a csökkenés átlagosan 
X Hgmm, ami klinikailag is szignifikáns, vagy 
a szövődmény előfordulásának kockázata X%-
kal csökkent, ami a terápia hatékonyságát je-
lenti. Ezek nagyon fontos adatok, de az egyes 
betegre nem vihetők át kritika nélkül. „Átlag-
beteg” nincs, és vannak betegek, akik kilépnek, 

kiesnek, kivonják őket a már folyamatban levő 
vizsgálatból. Az ő eredményeik sem szerepel-
nek az „átlagban”. Az evidenciákat szolgáltató 
klinikai farmakológiai vizsgálatok mesterséges 
környezetben történnek, válogatott betegpo-
pulációban, szorosan meghatározott beválasz-
tási és kizárási kritériumok alapján, annak ér-
dekében, hogy egy adott változás jól mérhető 
legyen. A szoros kizárási kritériumok javítják a 
vizsgálat belső validitását, de a valóságos popu-
lációtól eltérő csoportban végzett vizsgálat kül-
ső validitása jelentősen csökken. Az adott vizs-
gálati körülmények között született eredmény 
(evidencia) az adott vizsgálati körülményekre 
érvényes, általánosíthatósága korlátozott.  
A való világban például, szélsőségesen fogal-
mazva, a „makkegészséges”, „vegytiszta” hiper-
tóniás beteg előfordulási valószínűsége igen 
kicsi. A kezelendő betegeknek: fiataloknak, 
időseknek, nőknek, gyerekeknek lehet rizikó-
faktoruk, társbetegségük, egyéb gyógyszereket 
szedhetnek, megvan a saját elképzelésük az 
életről, az életmódról, a diétáról, az orvosokról, 
a betegségről, adott esetben a kezelésről is, és 
az orvos feladata az, hogy adekvát terápiával 
segítse a gyógyulásukat.

A BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ  
ORVOSLÁS KRITIKÁJA
A felsorolt objektív és szubjektív korlátok miatt 
sokan vitatják a ma egyes megközelítések sze-
rint túlértékelt evidenciákon alapuló terápiás 
ajánlások valós értékét a mindennapi gyakor-
latban. Van olyan vélemény, hogy a mindenna-
pi életben lehetetlen alkalmazni a bizonyítéko-
kon alapuló orvoslást, mivel általános érvényű 
meggyőző bizonyíték nincs. További vád, hogy 
ez a szemlélet összekeveri az evidenciákon ala-
puló orvoslást az evidenciákon nyugvó gazdál-
kodással, és elsődleges célja, hogy hivatkozási 
alapul szolgáljon az egészségügy finanszíro-
zóinak. Még keményebb kritika, hogy az evi-
denciákon alapuló irányelvek sok esetben nem 
függetlenek a gyógyszergyártóktól.

Tény, hogy az ideális gyógyszer, amelyik 
minden szempontból megfelel a bizonyítéko-
kon alapuló orvoslás kritériumainak – hatásos 
és hatékony, biztonságos és tolerálható, költ-
séghatékony, csökkenti a morbiditást és morta-
litást –, nem létezik. A bizonyítékok hierarchi-
ája viszonylagos értékű.

TÁMPONTOK AZ ELIGAZODÁSHOZ  
(„HASZNÁLATI UTASÍTÁS”)
Mindent figyelembe véve az a legfontosabb, 
hogy ne váljunk nihilistává, ne adjuk fel.

Az orvos célja a gyógyítás. Legjobb tudását 
hasznosítva (tapasztalat, evidenciák) javasol 
terápiát, és ha a beteg nem gyógyul, nem úgy 
reagál, ahogy „kellene”, előfordul, hogy a „ke-
zelés hatására” romlik az állapota. Az orvos 
frusztrált lesz, legrosszabb esetben „haragszik 

a betegre”. Talán csökkenthető az ilyen helyze-
tek súlya vagy megoldatlansága, ha figyelembe 
vesszük, hogy minden beteg individuum, ha 
kellő klinikai farmakológiai ismeret birtokában 
megpróbáljuk felderíteni a probléma lehetsé-
ges hátterét. Gondoljunk arra, hogy az egyéni 
reakció magyarázata lehet genetikai eltérés, a 
metabolizmus megváltozása, a gyógyszer eli-
minációjának fokozott vagy csökkent volta, fel 
nem derített gyógyszerinterakció, az általunk 
kezelni szándékozott betegség mellett fenn-
álló egyéb betegség. Figyelembe kell vennünk 
az idős betegek megváltozott reakciókészségét, 
a krónikus betegségek esetén indokolt tartós 
kezelés lehetséges problémáit, meg kell nyer-
nünk a beteg együttműködését, hiszen csak a 
bevett gyógyszertől várható hatás. Adott eset-
ben minden evidencia ellenére is változtassunk 
a kezelésen a beteg állapotának, igényeinek 
megfelelően.
„Kritikai gondolkodás és ítélőképesség az, 

amire az orvosnak legnagyobb szüksége van. 
Ez képesíti őt egyedül arra, hogy új eszméket 
kritikusan megvizsgálhasson, kiválaszthassa 
belőlük azokat, amik arra érdemesek, és be-
építse őket meglevő tudásába… Intelligens 
kritikára való képesség jobb előkészítés az élet-
re, mint tények tömege, vagy ki nem forrott vé-
lemények közlése a hallgatóval… Fogadják jó 
szívvel ezt a használati utasítást. Olyan valaki-
től jön, aki hisz az orvosi hivatásban”. (Hetényi 
Géza: „Használati utasítás”, 1959. Gyógyszer-
tan és Gyógyítás. Szerk.: id. Issekutz Béla). Én 
sem tudok jobb tanácsot adni.
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