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Bevezetés: A gyógyszerhamisítás és az internetes gyógyszer-kereskedelem 

aktuális kérdései 

A gyógyszerhamisítás problémakörére a WHO már 1992-ben felhívta a figyelmet, 

közleményében szereplő definíció alapján hamisított gyógyszernek számítanak azon 

gyógyszerek, amelyeknek az összetételére és/vagy eredetére vonatkozó információkat 

szándékosan, csalárd módon helytelenül tüntetik fel. A gyógyszerhamisítás érintheti mind 

az originális, mind a generikus gyógyszereket. Hamisított gyógyszereknek nevezzük a 

megfelelő vagy hibás összetételű készítményeket, a hatóanyag nélküli, vagy kevesebb 

hatóanyagot tartalmazó, szabványtól eltérő csomagolású termékeket.  

Hamisnak minősülnek azon akár biztonságos készítmények is, amelyek szabadalmat 

birtokolnak, de a szabadalmaztatott gyógyszerhatóanyagot a szabadalmas engedélye nélkül 

hasznosítják. „Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen hamisított gyógyszerek 

nemcsak jogellenes úton, hanem a jogszerű ellátási láncon keresztül is eljutnak a 

betegekhez. Ez különösen veszélyes az emberi egészségre, és megrendítheti a betegeknek a 

jogszerű ellátási láncba vetett bizalmát is” emeli ki az Európai Parlament és a Tanács 

2011/62/EU Irányelve. Másfelől a gyógyszerhamisítás jogilag felfogható egyfajta szellemi 

tulajdon ellen elkövetett bűncselekménynek is. Ez idáig nincs nemzetközileg elfogadott 

egységes definíció, ezért a jogszabályalkotásban számos variáció született, melynek 

következtében áttekinthetetlenné vált a probléma; még nagyobb gondot jelent azonban az 

egységes nemzetközi jogi keret hiánya. A világ számos országának ellenben vannak 

törvényei arra, hogy nyomon kövessék a szellemi tulajdon ellen irányuló eme 

bűncselekményeket, de kevés fókuszál ezek egészségre elkövetett hatásaira. Számos 

helyen késve zajlanak a bírósági procedúrák és születnek meg a jogi határozatok és további 

problémát jelenthet, hogy működésükre vonatkozólag gyakran nem léteznek megfelelő 

jogszabályok [1].  

A gyógyszerek hamisítása és a kétes eredetű gyógyszerkészítmények forgalmazása komoly 

és jelentős veszélyt jelentő problémává nőtte ki magát hazánkban is. A 2013. július 1-én 

hatályba lépett új Büntetőtörvénykönyvben már tényállásként szerepel, tehát 

bűncselekménynek számít az egészségügyi termék hamisítása, mely alapesetben három 

évig, minősített esetben azonban akár egytől öt, illetve kettőtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő [2]. A gyógyszerhatóságok feladata a gyógyszerek 



4 
 

nyomon követése és ellenőrzése a gyógyszergyártól egészen a kiskereskedőig, azaz 

gyógyszerellátási lánc folyamán. Az, hogy a gyógyszerek hamisítása a jól működő 

felügyeleti rendszer ellenére is egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, az illegális 

kereskedelem velejárója. Az így értékesített készítmények a hatósági felügyeleten kívül 

esnek, ezért nem garantálható a minőségük, hatásosságuk és relatív ártalmatlanságuk. A 

hamis és illegális gyógyszerek bővülő számú megjelenése egyre nagyobb mértékben arra 

sarkallja az analitikusokat, hogy újabb, pontosabb módszerekkel küszöböljék ki és ez által 

szűrjék ki ezeket a készítményeket. A vizsgálatokhoz rendszerint validált analitikai 

módszereket használnak, mint például a gyógyszerkönyvekben, esetleg törzskönyvi 

dokumentációkban szereplő eljárások. A vizsgálati minta összehasonlítható egy megfelelő 

referencia készítménnyel, mely a Magyarországon engedélyezett gyógyszerek esetében 

elvégezhető.   

A gyógyszerhamisítás ellen már hosszabb ideje felvettük a harcot. 2007-ben jött létre az 

EU Gyógyszerhatóságok Vezetői (Heads of Medicines Agencies, HMA) csoport (Working 

Group of Enforcement Officers, WGEO) gyógyszerhamisítás elleni küzdelem 

összehangolását célzó munkacsoportja, tagállamonként 1-1 képviselővel. A HMA-WGEO 

2012. májusi elnökségi ülésén elhangzott, hogy fel kéne hívni a figyelmet a 

gyógyszerhamisításra a gyógyszerészeti egyetemeken, valamint az egyetemisták tudásának 

fejlesztését javasolják a probléma mielőbbi eliminálásának érdekében. Az európai uniós 

jogszabályokban is történtek előrelépések, hisz néhány éven belül a gyógyszerek azonosító 

kódot fognak kapni (unique identifier) [3]. 

A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem további szereplője a World Health Professions 

Alliance (WHPA, a Világ Egészségügyi Szakembereinek Szövetsége). A több mint 130 

ország 26 millió egészségügyi szakembere nevében közzétett aggodalmak alapja, hogy 

minden évben több tízezrek haláláért és súlyos, visszafordíthatatlan egészségromlásukért 

felelős a zárt ellátási láncba beférkőző illegális gyógyszer kereskedelem. A WHPA célja, 

hogy a gyógyszerészeken kívül számos más egészségügyi szakdolgozót bevonjon a hamis 

gyógyszerek elleni küzdelembe. A hamisított gyógyszerek különböznek az illegális 

gyógyszerektől, mivel az illegális gyógyszert egy gyógyszerhatóság valahol engedélyezte, 

de a célországban – ahol többnyire illegális csatornákon keresztül folyik az értékesítése -, 

forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezik [4]. 
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Szakdolgozatom a somatropin illegális felhasználására fókuszál, amelyet internetes 

vizsgálódásaim során, valamint kvalitatív és kvantitatív analitikai módszereket alkalmazva 

vizsgálok meg. Indikációs körének áttekintése és internetes patikákból való beszerzése 

azért is érdekes és fontos feladat, mert információt gyűjthetünk a biológiai gyógyszerek 

weboldalakon keresztüli elérhetőségéről. Korábban kisebb molekulájú hatóanyagokat 

tartalmazó, némileg „egyszerűbb” szerves, vagy szervetlen vegyületek illegális internetes 

forgalmazása volt jellemző a szakirodalom alapján. Mára ez a helyzet jelentős mértékben 

megváltozott, hiszen gyakorlatilag bármilyen gyógyszer beszerezhető az interneten 

keresztül. Kérdést vetett fel számomra az is, hogy ebből adódóan mennyire vannak 

tisztában az adott forgalmazók a nem megfelelő használat során fellépő veszélyekkel, 

milyen mértékben tájékoztatják a vásárlót/ beteget. 
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1. Az internetes gyógyszerforgalmazás kihívásai 

Az utóbbi évtizedekben a kommunikáció felgyorsult, mindennapi életünk részét képezi az 

internet, melyhez nem is kell helyhez kötve lennünk, hiszen a modern mobil készülékek és 

táblagépek egyre inkább átveszik a számítógépek szerepét. A növekvő hozzáférhetőség az 

online információszerzés előtérbe helyeződéséhez vezet. Sokan (70%) egészségügyi 

témakörökben is inkább a webes felületeken történő tudakozódást használják, mintsem 

hogy orvosukhoz, vagy gyógyszerészükhöz fordulnának. A jelenség bukatója, hogy a 

megszerzett információ korántsem minden esetben releváns, ámbár az emberek a 

megtévesztéseket sajnos nagy arányban megbízható információnak hiszik. Az internet 

nyújtotta lehetőségek között szerepel, hogy számos termék közül válogathat az érdeklődő. 

Szakirodalmi adatok szerint a fejlett országok lakosainak mintegy 6%-a rendel gyógyszert 

online patikából. A rendelkezésre álló adat csupán egy becsült érték, de mindenképpen 

figyelemfelkeltő és a lakosság valós érintettségét hangsúlyozza [5].  

Egy tizenkétezer résztvevőt vizsgáló európai tanulmány rávilágított arra, hogy az online 

történő egészségügyi információszerzéssel összefüggésbe hozható az egyén társadalmi-

gazdasági helyzete [6]. Laura Nölke és munkatársai által 2015-ben publikált német 

tanulmány is kitér az egészségügyi információszerzés és szocio-demográfiai jellemzők 

közötti összefüggésekre. Megállapították többek között, hogy a középosztálybeli lakosok 

2,24-szer több alkalommal keresnek információt egészségügyi témákban, mint az alsóbb 

társadalmi osztály tagjai. Ez a különbség a felsőbb társadalmi osztálynál még 

szembetűnőbb, hiszen 4,04-szer gyakrabban fordulnak az internethez e célból, mint az 

alsóbb réteg lakosai. Megállapították azt is, hogy a társadalmi-gazdasági státusz nagyobb 

szerepet játszik az online keresés folyamán, mint az egészséggel összefüggő faktorok, 

specifikus betegségek, vagy más egészségügyi problémák. Az egyre növekvő mennyiségű, 

online elérhető egészségügyi információ velejárója, hogy a vásárló/beteg is tud tájékozódni 

egy adott kórképet illetően. A folyamat pozitív hozadéka lehet, hogy a tájékozott fogyasztó 

compliance-e növekedést mutathat, amely jobb egészségügyi mutatókat eredményez. 

Ugyanakkor aggodalmat kelthet az online szerzett információ minősége, főleg az esetek 

olyan kombinációjában, amikor fennáll egyfajta bizalmatlanság a kezelőorvos felé, a beteg 

öngyógyszerelésébe vetett hitének fals alapot ad az interneten keresztüli tájékozódás, 

valamint a megszerzett egészségügyi információ megítélésében nem kompetens [7]. 
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1.1 Az online gyógyszervásárlás veszélyei 
 

Az interneten legálisan és illegálisan működő gyógyszerforgalmazók is megtalálhatóak. 

Sajnálatos tény azonban, az illegálisan működő online patikák száma hatalmasra nőtt, ezért 

veszélyesnek számít az interneten keresztüli beszerzése eme termékeknek egy laikus 

számára, hiszen nem biztos, hogy figyeli a bizalmatlanságra intő jeleket. Rémisztő adat, 

hogy 35610 aktív online patikából mindössze 0,6 % minősül valóban legálisnak 

[www.legitscript.com]. Az internetes gyógyszerforgalmazókat alapvetően legálisan 

működő és az illegális forgalmazást lebonyolító online patikákra bonthatjuk. Legálisan 

üzemelő és megbízható forgalmazók azok a gyógyszertárak, melyek honlapjukon is 

forgalmaznak gyógyszert (Magyarországon ez számít legálisnak), valamint kizárólag az 

interneten működő, engedéllyel rendelkező online patikák. 

Illegálisan működő gyógyszertárra utal olyan honlap, amely online kérdőív kitöltetésével, 

egészségügyi információ hiányában is kiad gyógyszert, más illegális felületekre irányít. 

Nem ritkán igen rövid ideig működő és/ vagy újraéledő oldalakról van szó. 

Az online elérhető gyógyszerek széles palettával rendelkeznek. Ezek csoportosítása a 

következő:  

1. Törzskönyvezett és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező garantált minőségű 

gyógyszer a hivatalos gyógyszer-kereskedelmi lánc közvetítésével. 

2. Hamisított gyógyszer (lásd korábbi WHO meghatározás és a 2005. évi XCV. 

törvény). 

3. Illegális gyógyszer, melyet egy gyógyszerhatóság valahol már engedélyezett, de a 

célországban forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezik. Magyarországon 

nem engedélyezett gyógyszerek forgalmazása illegális, a gyártó ezekre semmilyen 

minőségi garanciát nem vállal. 

4. Gyógyszerhatóanyaggal hamisított egyéb termék: olyan egyáltalán nem 

engedélyezett, vagy nem gyógyszerként engedélyezett készítmény, amely 

gyógyszerhatóanyagot tartalmaz. 

5. Gyógyhatással hirdetett egyéb termék: olyan gyógyszerként nem engedélyezett 

készítmény, amelyet gyógyítására való hivatkozással forgalmaznak. 
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6. Substandard gyógyszer (Minőségi hibás gyógyszer): legitim gyártó által előállított 

eredeti készítmények, melyek a gyártási hibából adódóan kevesebb, vagy több 

hatóanyagot tartalmaznak, és a minőség-ellenőrzés során nem kerültek kiszűrésre. 

7. Bomlott, vagy lejárt gyógyszerek, melyek fény, hő, nedvesség, illetve a hosszú 

tárolási idő hatására bomlást szenvednek. 

8. Alaki hibás gyógyszer előfordulhat, a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében 

a GYEMSZI OGYI engedélyezi egyes gyártási tételek forgalomba kerülését akkor 

is, ha azok alaki-formai (pl. idegen nyelvű bliszter, doboz) szempontból eltérnek a 

hatályban lévő forgalomba hozatali engedélytől [52/2005.(XI.18.) EüM rendelet 

35.§]. 

 

Az illegális gyógyszerforgalmazás problémájának alapját képzi, hogy az online patikák 

többsége külföldi, és székhelyük sok esetben bizonytalan, így legitimitásuk kiderítése 

nehézséget okoz. Az illegális szereplők legtöbbször kihasználják az internet nyújtotta 

anonimitás lehetőségeit, szerverüket egy országban üzemeltetik, a cég egy másikban van 

bejegyezve, honlapjukon egy harmadik országbeli elérhetőség van feltüntetve, míg a 

pénzügyi mozgások egy következő országban történnek. A jelenség komoly pénzügyi 

terhet jelenthet egyfelől a beteg/vevő számára, másrészt az államnak is, hiszen 

adóbevételtől esik el, valamint a nem megfelelő minőségű gyógyszerek okozta 

egészségügyi kiadások is terhet jelentenek, hiszen ezek a készítmények számos 

mellékhatást okozhatnak, valamint elmaszkírozhatják a betegség tüneteit, melyek 

nélkülözhetetlenek lennének a megfelelő ellátás biztosítása céljából. Ugyanis az interneten 

forgalmazott illegális gyógyszerek hatóanyagtartalma (ezáltal a hatásossága), 

szennyezőanyag-tartalma (ezáltal a biztonságossága) és minősége is gyakran kérdéses. Az 

e-kereskedelem, a termékek szabad mozgása és az előbb említett bővülő hozzáférhetőség 

az internethez nagyban hozzájárul az online gyógyszer kereskedelem fejlődéséhez és 

egyúttal az illegális forgalmazók térhódításához.  
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1.2 Jogszabályi háttér 
 

A 2011/62/EU Európai Uniós direktíva előírásait 2013-ban számos tagállam is bevezette 

vonatkozó jogszabályaiba. Ennek következtében Európa-szerte körvonalazódik az 

internetes gyógyszerforgalmazás jogszabályi háttere (pl. kötelező azonosság elemzés a 

gyógyszerek külső csomagolására vonatkozóan, valamint egységes európai logó a legálisan 

működő online patikák honlapján). Az általános szabály az, hogy az orvosi rendelvényhez 

kötött gyógyszereket kell ellátni biztonsági elemmel. A biztonsági elemek alkalmazása az 

orvosi rendelvényhez nem kötött gyógyszerek vagy gyógyszercsoportok esetében nem 

szükséges, kivéve, ha a hamisításból eredő közegészségügyi rizikója magas. A biztonsági 

elemek gyógyszerkészítményeken való feltüntetéséhez előre láthatólag időre lesz szüksége 

a gyártóknak, valamint bizonyos változtatásokra a gyártás, a nagykereskedelem és a 

lakossági gyógyszerforgalmazás során. 2014-ben tette közzé az Európai Unió Hivatalos 

Lapja - az uniós jogszabályok, valamint egyéb, az EU intézményei, szervei és ügynökségei 

által kiadott hivatalos dokumentumok gyűjteménye - a biztonsági elemekre vonatkozó 

részletes szabályokat, melyek közzétételétől 3 év áll rendelkezésre a változások 

véghezviteléig [http://eur-lex.europa.eu]. A 2001/83/EK irányelv módosítása szigorította a 

gyógyszerellátási láncba bekerülő összes szereplő jogi kötelezettségét, változtatásokat 

javasolt az internetes gyógyszer-kereskedelem biztonságossága érdekében, valamint a 

hatósági inspekciók és Good Manufacturing Practice/ Good Distribution Practice 

(GMP/GDP) auditok rendszeres végzését várja el a gyógyszer kereskedelem résztvevőitől. 

A gyógyszerhamisítás elleni uniós tevékenység kezdő lépése a 2011. június 8-án közzétett 

irányelv. Az Európai Bizottság feladata, hogy további felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat, útmutatókat, végrehajtási rendeleteket hozzon létre az Európai Parlament és az 

Európai Tanács számára a gyógyszer-hamisítási irányelvvel összhangban. Néhányuk már 

elfogadásra és közzétételre is került, melyek további kötelezettséget rónak az Unió 

tagállamaira és a gyógyszerellátásban résztvevő valamennyi szereplőre [8]. 

Magyarországon az internetes gyógyszerforgalmazást szabályozza a 2006. évi XCVIII. 

gyógyszer gazdaságossági törvény (3. §21. pont és 68. §(1), mely az interneten igényelt 

gyógyszerek kiszolgáltatását közvetlenül házhozszállítás, vagy a csomagküldés formájában 

engedélyezi. A 44/2004 (IV.28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról (21/A. §(1)-(2) meghatározza, mely gyógyszerek 

nem rendelhetőek interneten keresztül. Ilyenek a vény köteles gyógyszerek, a 
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közfinanszírozásban részesülő készítmények, valamint megfelelő vényen történő rendelés 

esetén sem szállíthatók házhoz a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2) 

minősített gyógyszerek. A közforgalmú, fiók-és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti 

gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendje a 41/2007. (IX.19) EüM 

rendeletben található. A rendelet tartalmazza továbbá az internetes 

gyógyszerforgalmazásra vonatkozó szabályokat is, mely szerint az engedélyköteles, (az 

engedélyt az ÁNTSZ adja ki), valamint az internetes gyógyszerkereskedelmet végző 

gyógyszertár köteles honlapjának címét a tevékenység megkezdésekor közölni az ÁNTSZ 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal felé, honlapján kötelező elemként feltüntetni az 

egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését, egy hiperhivatkozást (rákattintható 

linket), ami az ÁNTSZ honlapjára irányítja a vevőt/beteget. A 2005. évi XCV. törvény új 

paragrafusa a GYEMSZI-OGYI-nak új eszközt ad a kezébe. 2015. január 1-jétől az 

„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele” alcímű 20/A. §-sal bővült: hamis, 

vagy nem engedélyezett gyógyszer internetes elérhetővé tétele esetén határozattal elrendeli 

az ilyen adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, illetve ideiglenes eltávolítását. 

Elmondható tehát, hogy napjaink aktuális és sürgető problémája a hamis és illegális 

termékek internetes forgalmazása, ezért is van szükség a forgalmazók ellenőrzésére és a 

lakosság tájékoztatására.  Az interneten gyakorlatilag bármi beszerezhető és ez alól a 

gyógyszerek sem kivételek. Dolgozatom egy speciális termékkategóriára, a biológiai 

gyógyszerekre, ezen belül a Somatropinra (biológiai módszerrel előállított növekedési 

hormon készítmény) fókuszál, ugyanis ezek a termékek számtalan lehetőséget és kihívást 

jelentenek a gyógyszerészet és gyógyszeres terápia számára.  
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 1.3 A biológiai és bioegyenértékű gyógyszerek 
 

A ’80-as évek elején kerültek a piacra a biotechnológiai úton – nagyrészt rekombináns 

DNS-technológiával – előállított gyógyszerek első képviselői (pl. Eli Lilly humán 

rekombináns inzulinja). Azóta a készítmények száma elérte a néhány százas 

nagyságrendet, és becslések szerint ma 300-400 biotechnológiai úton előállított gyógyszer 

tart a gyógyszerfejlesztés preklinikai vagy klinikai fázisában. A biológiai úton előállított 

gyógyszerek piacának átfogó bemutatásához tizenegy készítménycsoport összesített 

forgalmát vizsgálta Ravadits Imre 2007-ben. Ezen gyógyszercsoportok nagy forgalmuk 

miatt közelítőleg képesek reprezentálni az egész piac volumenét és trendjeit. A 

gyógyszercsoportok összesített forgalma 2002. év folyamán 33,3 milliárd USD volt (ami 

kb. 6745 milliárd forint). Ez tulajdonképpen megfelel az éves magyar nemzeti össztermék 

egyharmadának (a GDP 21 785 milliárd Ft volt 2005-ben), valamint a teljes magyar 

gyógyszerpiac több mint tízszerese (évente 500 milliárd Ft). Elmondhatjuk azt, hogy a 

globális piac rohamléptekkel halad előre. A tizenegy biotechnológiai úton előállított 

gyógyszer forgalmazása átlagosan 20 %-os növekedést mutatott 2000 és 2002 között. A 

leginkább figyelemreméltó növekedést az interferonok érték el 2001–2002 között 46%-os 

forgalom-emelkedéssel. A növekedési hormon készítmények piaci részesedése 5% volt 

2002-ben. Nem egy valóságtól elrugaszkodott állítás tehát, hogy a teljes gyógyszerpiac 

10%-át jelenleg kitevő és rendkívül gyors tempóban növekedő részpiac (biológiai 

gyógyszerek piaca) fontos lehet és lett is a generikus gyártók számára. Az árverseny 

kevésbé volt nagyszabású eme szegmensben, amelynek oka elsősorban az, hogy nagy 

tudásanyagot feltételez, valamint csúcstechnológiával előállított, rekombináns DNS-

technológiát igénybe vevő termékekről van szó [9]. 

 

A somatropint (mesterséges humán növekedési hormont (hGH) szintén rekombináns DNS-

technológiával állítják elő. Az Omnitrope, amely egy hGH tartalmú készítmény, nem az 

első biológiai úton előállított mesterséges növekedési hormon a gyógyszerpiacon. 

Originális elődjének a Pfizer Genotropin-ja tekinthető. Az Omnitrope azonban az első 

olyan nem originális, biológiai úton előállított gyógyszer, amit immár nem önálló teljes 

gyógyszer-engedélyezéssel, hanem a gyógyszerhatóanyagok generikus változataihoz 

hasonlóan –egyszerűsített eljárással, ún. bioszimiláris termékként kerülhetett piacra. A 

biológiai hasonlóság gyógyszerészeti szempontból azért is kiemelkedő fontosságú kérdés, 

mert a biotechnológiai úton előállított gyógyszereknek molekulaméretükből adódóan 
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számos térbeli szerkezeti variánsuk fordulhat elő, ezért a készítmények is sokkal inkább 

heterogének. A heterogenitás oka, hogy a hatóanyagot nem egy kémiai szintézisben, 

hanem biológiai rendszerekben, élő sejtekben kell előállítani, ahol az emberi szervezetben 

jelen lévő hormonnal történő megegyezéshez nemcsak azonos gyártási paraméterek, de 

azonos gazdasejtek, sejtvonalak lennének szükségesek. A biológiai úton előállított 

gyógyszerek hatását a poszttranszlációs módosítások is (pl. a glikolizálás) 

megváltoztathatják [9]. 

Ezen speciális vonatkozások miatt egy újfajta értelmezés vált szükségessé a 

helyettesíthetőség vonatkozásában, ezért röviden kitérek a generikumokra és a 

biegyenértékű gyógyszerekre. A „generikus gyógyszer” a 2001/83 EK irányelv alapján „a 

referencia-gyógyszerrel a hatóanyagok tekintetében azonos minőségi és mennyiségi 

összetételű, illetve azonos gyógyszerformájú gyógyszer, amelynek a referencia-

gyógyszerrel való bio-egyenértékűségét megfelelő biohasznosulási vizsgálatokkal 

igazolták. Valamely hatóanyag különböző sóit, észtereit, étereit, izomereit, 

izomerkeverékeit, komplexeit vagy származékait egyazon hatóanyagnak kell tekinteni, 

kivéve, ha tulajdonságaik jelentősen különböznek a biztonságosság és/vagy hatásosság 

tekintetében. Ilyen esetekben a kérelmezőnek az engedélyezett hatóanyag különböző sói, 

észterei vagy származékai biztonságosságára és/vagy hatásosságára vonatkozó további 

bizonyítékokat kell benyújtania. A különböző azonnali hatóanyag-leadású orális 

gyógyszerformák egy gyógyszerformának tekintendők. Nem szükséges biohasznosulási 

tanulmányokat kérni a kérelmezőtől, ha az bizonyítani tudja, hogy a generikus gyógyszer 

eleget tesz a vonatkozó kritériumoknak a megfelelő részletes iránymutatásokban 

meghatározottak szerint” [2001/83 EK irányelv 10. cikke, 2.(b) bekezdése]. 

A makromolekulára és a biotechnológiai úton előállított gyógyszerekre nem minden 

esetben igazak a fentebb taglalt feltételek. Lényeges különbségként kiemelném, hogy a 

szervezetünkben is képződő bonyolult szerkezetű óriásmolekulákról van szó, amelyek 

jellemzően fehérjék vagy cukrok lehetnek. Fontos eltérés még a fentebb említett bonyolult 

eljárási metodika, melyet baktériumok, esetleg emlős sejtvonalak igénybe vételével 

hajtanak végre. Ráadásul a termékek biztonsági/hatástani profilja függ a minőségbiztosítási 

módszerektől is, hiszen biztonságos és kémiailag stabil készítmények előállítása a gyártás 

során és azt követően a GMP és GDP elvek betartásával lehetséges. A kis molekulák 

minőségi és mennyiségi analitikájához képest nagyobb mennyiségű és komplex teszt 

elvégzése szükséges, tehát az azonosság vagy a különbözőség nehezebben bizonyítható be. 

A korábban már hivatkozott 2001/83 EK irányelv 10. cikkelye a biotechnológiai úton 
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előállított gyógyszerek vonatkozásában meghatározza, hogy amennyiben valamely 

biológiai gyógyszer, amely hasonlít a referencia biológiai termékre, nem felel meg a 

generikus gyógyszer fogalom meghatározásában foglalt feltételeknek, elsősorban a 

nyersanyagokkal kapcsolatos vagy a biológiai gyógyszer és a referencia biológiai 

gyógyszer gyártási folyamataiban mutatkozó különbségek miatt, akkor meg kell adni a 

megfelelő preklinikai vagy klinikai vizsgálatok eredményeit e feltételekre vonatkozóan. A 

megadandó kiegészítő adatok típusának és mennyiségének meg kell felelnie az I. 

mellékletben és a vonatkozó részletes iránymutatásokban megadott kritériumoknak. A 

referencia-gyógyszer dokumentációjából az egyéb vizsgálatok és kísérletek eredményeit 

nem kell megadni. Az ezen az úton engedélyezni kívánt terméknek meg kell felelnie 

továbbá az Európai Gyógyszerkönyv követelményeinek és az EMEA CHMP bizottsága 

által többek között 2005–2006-ban lefektetett irányelveknek. 

Tehát abban az esetben, ha a biohasonló gyógyszert a gyártó forgalomba szeretné hozni, 

akkor a referencia terméknek vett készítményhez való hasonlósága végső soron az 

originátornál alkalmazott módon történik. Ez azt jelenti, hogy az originális biológiai 

gyógyszer engedélyezési eljárásával megegyezően a teljes dossziét be kell nyújtani, 

ugyanazt az utat be kell járnia a készítménynek. A biohasonló gyógyszerek ezen 

megkülönböztetése azért is vált szükségessé, mert az originátoréval megegyező pontos 

másolat előállítása lehetetlen, és ennek szerves következménye volt, hogy nem férnek bele 

a biológiai gyógyszerek a pontos generikum meghatározásba. Nem alkalmazhatók rájuk a 

korábban megalkotott generikus engedélyezési szabályozások és definíciók sem. A termék 

hatásosságát, biztonságosságát, minőségét és immunogenocitását elsősorban az előállításuk 

folyamán alkalmazott gyártási metódus alakítja ki. Ennek magyarázata az, hogy a 

„biogenerikumok” esetében a tisztítási eljárás, a steril formulálás és a megfelelő tárolás 

többek között azok a tényezők, amelyek nagymértékű terápiás eltérést okozhatnak. 
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1.4 Az e-gyógyszerkereskedelem helyzete világszerte 

 

Az amerikai felnőttek 82 %-a birtokol mobil készüléket, az okos telefon vagy táblagép 

használók 40 %-a töltött már le egészség és wellness applikációt, ezzel is bizonyítván az 

online szolgáltatásokra egyre növekvő igény meglétét [10]. A gyógyszerek internetes 

kereskedelme és távértékesítése számos országban (USA, Hollandia, Egyesült Királyság) a 

mindennapok része, míg hazánkban és több közép-kelet-európai országban az utóbbi 

években új jelenség. Az Amerikai Egyesült Államokban például jelenleg az internetes 

gyógyszer kereskedelem a negyedét teszi ki az egészségügyi piacnak, míg Európában 

nagyjából 1998 óta kezd el terjedni ez az újszerű gyógyszer-forgalmazási folyamat. Ez a 

folyamat váltott ki 2003-ban egy az Európai Bíróság általi döntést, amely a Docmorris 

holland alapítású online patika tevékenysége kapcsán került az Európai Bíróság elé
1
. Ez az 

után történt, hogy a Landgericht Frankfurt am Main, egy német bíróság betiltotta a 

Docmorris online patika működését vényköteles és recept nélküli gyógyszerek 

házhozszállítása okán. A vállalat sikeresen fellebbezett a döntés ellen. Az Európai Bíróság 

állásfoglalása megszüntette az ellentmondást az Uniós tagállamok között, ezért 

mérföldkőnek tekinthető a határon túli internetes gyógyszerforgalmazás szabályozásának 

vonatkozásában. Következményként legálisnak minősül az online kereskedelem, de csupán 

vény nélkül kapható gyógyszerek esetén. Az interneten történő gyógyszerrendelés amerikai 

sikere ellenére Európában ez idáig kevésbé terjedt el, vélhetőleg az európai szabályozás 

konzervativizmusának köszönhetően. A gyógyszerészek, a gyártók és a nagykereskedők 

részéről is ellenállás tapasztalható. Három európai államban (Franciaországban, 

Olaszországban és Ausztriában) a vényköteles gyógyszerek internetes forgalmazása 

illegálisnak minősül, de - az Európai Uniós jogszabályokat figyelembe véve - 

engedélyezett a vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények online forgalmazása. Az 

online patikák és a csomagküldő szolgálatok Ausztriában egészen egyedülállóak abból a 

szempontból, hogy engedélyezik a beszállítást más Európai Uniós tagállamból 

együttműködve az EU szigorú jogszabályaival. Ez a tényállás egy olyan szituációhoz 

vezetett, mely jóváhagyta a Zur Rose nevű svéd cégnek a gyógyszereknek a DM 

üzletláncába való bekerülését, amely így jelentősen megkönnyítette a hozzáférést a 

vásárlók számára. Az internetes gyógyszerrendelés és csomagszállítás egyre inkább 

szinonimájává vált az úgynevezett „pure-play” (azaz kizárólag egyféle csatornán 

                                                             
1
 C-322/01. sz. Deutscher Apothekerverband kontra DocMorris  ügy. [EBHT 2003., I-14887. o.] 
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értékesítő) webes felületeken működő áruforgalmazásnak. Ezek a kiskereskedők leginkább 

önálló, internetes áruforgalmazáshoz engedéllyel bíró online patikák, melyek közvetlen 

módon szállítanak fogyasztóiknak postai úton vagy futárral. 

Hazánkban is van érdeklődés online gyógyszertárak iránt, hiszen 3 év alatt megduplázódott 

az online patikák száma, 2012-ben összesen tizenkilenc működött, míg ez évben már 

ötvenre tehető a számuk. Ez az adat arra is rávilágít, hogy a vásárlók/betegek részéről 

igény van erre a szolgáltatásra. James Dudley 2015-ben írt cikkében felveti, hogy a 

többcsatornás vásárlói élményt nyújtó gyógyszertárak jelenthetnék a jövőbeni megoldást a 

fogyasztók még sokrétűbb kiszolgálása érdekében [11]. 

Az Amerikai Egyesült Államokban elérhetővé váltak például a krónikus betegségek 

kezelésében használt magas áru készítmények is. Ugyanakkor a vényhez kötött 

gyógyszereknek az internetes forgalmazáshoz kapcsolódó modellje szemben áll az európai 

vélekedéssel, amely kimondottan ragaszkodik a csupán vény nélküli gyógyszerek online 

árusításához. Vannak olyan országok, mint például Dánia, Németország, Hollandia, 

Norvégia, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság, ahol engedélyezett a vényköteles 

készítmények online patikákon keresztüli árusítása. Az USA-ban az esetek közel 

negyedében vásárolnak a fogyasztók csomagküldő szolgálatoktól. Ez a folyamat ahhoz 

vezetett, hogy megjelentek az internetes gyógyszertárak idézőjeles menedzserei is, melyek 

többek között biztosítják a betegellátást a gyógyszerek vásárlókhoz történő eljuttatásával és 

az egészségpénztárak bevonásával, melyre Európában egyelőre nincsen példa. A 

legnagyobb ilyen hálózatok beépültek bizonyos internetes gyógyszerellátási láncokba, 

vagy éppenséggel birtokolják azokat.  

Az online konzultációs klinikák száma is növekedést mutat az Egyesült Királyságban, 

melyek webes felületen keresztül biztosítanak konzultációt az orvosokkal. A telemedicína 

sokak által vitatott kérdése, hogy a valós orvos-beteg konzultáció hiányának sajnálatos 

velejárója a személyes diagnózis felvétel háttérbe szorulása. Az Egyesült Királyságban 

számos online patika össze van fonódva ezekkel az online konzultációs klinikákkal, ahol 

az orvosok számára legálisnak számít az online diagnózis felállítás és receptkiadás. Az 

orvosok számára azonban kötelező a tagság a Care Quality Comission nevű egyesülésben 

(egy a betegellátás minőségéért felelő bizottságban) ahhoz, hogy ezt a tevékenységet 

folytatni tudják. Általános szabály szerint a betegek egy bizonyos díjat fizetnek, amely 

tartalmazza az online konzultációt, a receptírást, valamint a gyógyszer árát. Online klinikák 



16 
 

integrálása internetes patikákba nagy fejlődési lehetőséget tartogat magában, sikerük 

vélhetőleg az anonimitásnak, a megbízhatóságnak és a nagy kedvezményeknek köszönhető 

[10]. A kérdés azonban az, hogy eme törekvések nem nyitnak-e újabb utat a hamis és 

illegális gyógyszerforgalmazás felé.  

Napjainkban az online gyógyszervásárlásnak több féle módja létezik, a betegek 

vásárolhatnak gyógyszert apróhirdetések felhívására, spam e-mailek hatására, fórumokon 

és legfőképpen internetes gyógyszertárakból. A probléma szerves részét képezi az a tény, 

hogy e beszerzési források túlnyomó többsége illegális eredetű, azaz ellenőrizhetetlen a 

gyógyszerforgalmazó kiléte, szakmai tudása, lelkiismeretessége. Sok esetben csak 

elektronikus levél formájában érhetjük el az adott termékkategóriát forgalmazó honlap 

munkatársait, kényszerűen hanyagolva a telefonos információszerzés bármely formáját. A 

probléma másik részét képezi, hogy nincsenek releváns információink a gyógyszerárusító 

honlapok valódi számáról, feltételezések szerint ez több tízezer lehet. Érdekes kérdést vet 

fel, hogy a webes felületen vásárlók miért pont ezt a módszert találják helyénvalónak, 

hiszen a minőségi, megbízható és hatásos gyógyszerek a patikákban elérhetők, valamint 

illegális források esetén a beteg-, és gyógyszerbiztonság sérülhet. Az internetes 

gyógyszervásárlók a módszer pozitív hozadékának vélhetik a viszonylag egyszerűen 

elérhető és gyorsnak vélt rendszert. Mindez ellen a személyes kontaktus hiánya szól, 

amivel esetleges félreérthetőségek, hiányosságok és a téves öndiagnózis is elkerülhető 

lenne. További gyakori érvek a vásárló szemszögéből az online gyógyszertárak mellett az 

esetleges szégyenérzet elkerülése például szexuális eredetű betegségek esetén, folyamatos 

elérhetőség, beszerezhetőség és az ár összehasonlításának lehetősége. Technológiailag nem 

jelenthet problémát, ha az adott online patika idegen nyelvű, hiszen különböző fordító 

programokkal ez az akadály feloldható. Ugyanakkor egészségügyi veszélyt rejthet, ha nem 

tökéletes formában válik elérhetővé az információ.  A hiánycikknek minősülő gyógyszerek 

online beszerezhetőségét előnyként élhetik meg a laikus vásárlók, ugyanakkor többségük 

feltételezhetőleg nincs tisztában az illegális csatornákon keresztül megvásárolt termékek 

egészségügyi veszélyeivel. Az internetes gyógyszervásárlás előnyei közé számos vélt és 

valós pozitív érv sorolható fel, ugyanakkor számtalan olyan veszélyt is rejt magában, 

amelyeket a betegek/fogyasztók nem feltétlenül ismernek fel.  Mivel az orvos-beteg, vagy 

a gyógyszerész-beteg kapcsolat hiánya lép fel, ezért a vásárló sok esetben nincsen tisztában 

az adagolással és annak gyakoriságával sem. A helytelen gyógyszerhasználat 

eredményeként olyan gyógyszereket is szedhet egyszerre, amelyek interakcióba léphetnek 
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egymással eddig ismeretlen, nem kívánt hatásokat okozva. Nem mellesleg, a beteg 

hozzászokhat az adott gyógyszerhez, hiszen nincs meg a megfelelő orvosi, vagy 

gyógyszerészi kontroll, előfordulhat ugyanakkor az adherencia hiánya is. Az 

információhiány következtében könnyen megeshet, hogy a megvásárolt gyógyszert 

helytelen módon tárolják. Ugyanakkor a szállítás során is előfordulhat, hogy nem 

teljesülnek az előírt szállítási feltételek. A vélt előnyök közé tartozó gyors 

beszerezhetőségre ellentmondás a szállítás késedelme, elmaradása, vagy a készítmény 

hatósági lefoglalása, aminek helyreállítása már nem a fogyasztóvédelem hatásköre. A 

szintén vélt előnynek titulált olcsóság ellen szólhatnak a járulékos költségek (pl. adók, 

vám, szállítási költség)[12]. Az internetes gyógyszervásárlás lehetséges előnyeinek és 

hátrányainak meghatározó elemeit tartalmazza az 1. táblázat. 

1. táblázat: Az internetes gyógyszervásárlás lehetséges előnyeinek és hátrányainak 

meghatározó elemei 

 

  

Az internetes gyógyszervásárlás előnyei Az internetes gyógyszervásárlás hátrányai

Kényelem Beteg-orvos és beteg-gyógyszerész kapcsolat/találkozás hiánya

24 órás elérhetőség (non-stop) Téves öndiagnózis veszélye

Termék és ár összehasonlítási lehetőség Helytelen gyógyszerhasználat, polifarmácia

Anonimitás Gyógyszerhozzászokás veszélye

Időtől és helytől független vásárlás Nem megfelelő beteg-együttműködés

Mozgáskorlátozottak, idősek számára is könnyebben hozzáférhető Helytelen tárolás és szállítás

Gyógyszerek és termékek nagy választéka  Adatvédelem hiányossága

Határokon átívelő vásárlás lehetősége  Késedelem, szállítás elmaradása, vagy hatósági lefoglalás

Olcsóbb ár Járulékos költségek (szállítási költség, adók, vám)

Korlátozottan hozzáférhető szerek elérése (belföldön nem forgalmazott termék, hiánycikk) Idegen nyelvű és/vagy nem megfelelő csomagolás és betegtájékoztató
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1.5 A gyógyszerek e-kereskedelemének helyzete hazánkban 

 

Ma Magyarországon az internetes gyógyszerforgalmazás a gyógyszerellátás részét képezi, 

jogszabályi háttere az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelvében, 2006. évi 

XCVIII. Gyógyszer-gazdaságossági törvényben, 44/2004 (IV.28.) ESzCsM rendeletben, 

41/2007. (IX.19) EüM rendeletben és a 2005. évi XCV. törvényben található. Napjaink 

gyógyszerészetének egyik fontos kérdése, hogy ez a kényelmesebbnek tűnő és egyelőre 

még kevésbé szabályozott forgalmazási lehetőség milyen helyet foglaljon el a 

gyógyszerpiacon.  

Magyarországon, interneten csak vény nélkül kapható gyógyszer forgalmazható legálisan. 

Receptköteles gyógyszerek vásárlása online patikákon keresztül hazánkban nem jogszerű, 

tekintettel arra, hogy ezek a gyógyszerek csak orvosi előírásra válthatóak ki és többségük 

folyamatos orvosi ellenőrzés mellett használható. Mivel Unión belül a gyógyszerek 

besorolása és szállításuk feltételei tekintetében a tagállamok között eltérések lehetnek, így 

megeshet, hogy egy másik országban vény nélkül megvásárolható gyógyszer hazánkban 

receptköteles. Ezért a legális forgalmazás érdekében az internetes szolgáltatónak minden 

esetben ellenőriznie kell, hogy az adott gyógyszer a címzett célországának jogszabályai 

szerint forgalmazható-e. Amennyiben magyarországi címzettnek mégis vényköteles 

gyógyszert adnak el, tevékenységük nem jogszerű. Online felületen keresztül más 

tagállamból rendelt gyógyszer Magyarországra csak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézete (továbbiakban 

GYEMSZI-OGYI) által jóváhagyott, magyar nyelvű kísérőiratokkal (címke, 

betegtájékoztató) szállítható. Ha egy külföldi szolgáltató nem így forgalmazza a 

gyógyszert, tevékenysége szintén jogszerűtlennek minősíthető. Az interneten történő 

gyógyszerrendelés csak 14 éven felüli személy számára megengedett. Magyarországon 

legálisan internetes gyógyszer értékesítést csak közforgalmú gyógyszertárak végezhetnek, 

ha honlapjaik címét legkésőbb a tevékenység megkezdésekor bejelentették az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalnak. Honlapjukon kötelező elemként fel kell tüntetniük az 

egészségügyi államigazgatási szerv megnevezését, valamint létre kell hozniuk egy 

hiperhivatkozást (rákattintható linket), ami az ÁNTSZ honlapjára irányítja a vevőt/beteget. 

Teljes biztonságot az jelent, ha külön a Hivatal honlapjáról tájékozódik a vásárló a legális 

tevékenységet folytató magyar online felületek elérhetőségéről. Amennyiben ebben a 

jegyzékben (letölthető Excel fájl, mely a legális patikák honlapjait tartalmazza) fellelhető 
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az a gyógyszertár, amelytől a szükséges gyógyszert kívánja a beteg/fogyasztó megrendelni, 

biztos lehet abban, hogy a gyógyszertár e célú tevékenysége folyamatos hatósági 

ellenőrzés alatt van. A hatósági ellenőrzés kiterjed a gyógyszer beszerzési forrására, a 

gyógyszer kiadás szakszerűségére és az azokkal kapcsolatos nyilvántartás naprakész 

vezetésére.  

A 2012. évi II. törvény tartalmazza az engedély nélküli gyógyszerforgalmazásra vonatkozó 

szabálysértési eljárást és nyilvántartási rendszert.  E tevékenység kivizsgálására a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal vámszerve jogosult. A 2013. július 1-én hatályba lépő, 2012. évi C. 

törvény 186. §-a szerint a hamis, hamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett 

gyógyszerek forgalmazása bűncselekmény, és alapesetben is három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő [13]. 
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2. A Somatropin és annak online kereskedelme 

2.1 A Somatropin indikációs körének bemutatása 

 

A somatropin egy olyan fehérje, amelynek szerkezete megegyezik a humán hipofízis által 

termelt növekedési hormon fő összetevőjével. A 191 aminosavat tartalmazó növekedési 

hormon az IGF-1 (insulin-like growth factor-1) és az IGFBP-3 fehérje (insulin-like growth 

factor binding protein-3) termelését stimulálja a májban és más szövetekben. A növekedési 

hormon a vérben kering, majd a GH receptorokhoz kötődik (receptor tirozin-kináz család 

tagjai), és mediálja az IGF-1 termelését különböző transzkripciós faktorokon keresztül. 

Szekrécióját a Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH), vagy másik nevén Growth 

Hormone Releasing Factor (GRF, GHRF) stimulálja, amely a hipotalamuszban található. A 

növekedési hormonnak rendkívül rövid a féléletideje: mindössze 30 perc, mely a normál 

egyének 95%-ra jellemző. Szekréciója pulzáló változást mutat, a legtöbb növekedési 

hormon az éjszaka során, az alvás mély fázisaiban szabadul fel. Felszabadulását 

befolyásolhatja a stressz, a testedzés, a bevitt kalóriák száma, a nem és a kor [14].  

A somatropin fontos szerepet játszik a zsírok, szénhidrátok és proteinek 

metabolizmusában. Az endogén növekedési hormon hiánnyal rendelkező gyermekeknél a 

somatropin stimulálja a lineáris növekedést és fokozza a növekedés sebességét. Biztosítja a 

normál testösszetételt azáltal, hogy növeli a nitrogén retenciót, stimulálja a vázizomzat 

növekedését, illetve a viszcerális zsírszövetekben fokozott lipolízis mellett csökkenti a 

trigliceridek zsírraktárakba történő felvételét. A somatropin a szérum LDL és az 

apolipoprotein-B csökkenését eredményezi, így a szérum teljes koleszterin-tartalma 

csökken. A szénhidrát anyagcserére az inzulin szint növelésével hat. A plazma és az 

extracelluláris térfogat növelésével, valamint nátrium-, kálium- és foszfor-retenciót okozva 

hat a víz- és ásványi anyag metabolizmusra. A somatropin növeli a csontozat ásványi 

anyag tartalmát és sűrűségét, növekszik az izomerő és a fizikai terhelési kapacitás. A szív 

perctérfogatát szintén növeli, de ennek a mechanizmusát még tisztázni kell (feltehetőleg a 

perifériás vaszkuláris rezisztencia csökkenése okozza ezt a hatást). 
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2.2 Modellvegyület kiválasztásának szempontjai: Miért pont a somatropin? 

 

Ahogyan korábban említettem az interneten számtalan gyógyszer beszerezhető, akár orvosi 

recept nélkül is. Tudomásunk szerint ez idáig nem ismert a biológiai gyógyszerek illegális 

internetes kereskedelmi gyakorlata, próbavásárlásokat sem végeztek. A biológiai 

gyógyszerek közül azért esett a választás a hGH-ra, mert jól reprezentálja az online 

kereskedelem jelenlegi helyzetét a biológiai gyógyszerek forgalmazását illetően, széles 

felhasználási területtel rendelkezik, valamint egy fehérje hormonról van szó, amely 

immunreakciót válthat ki. Ezért fontosnak tartom a hivatalos alkalmazási indikácók, az off- 

label alkalmazás, valamint az illegális felhasználás körébe sorolható „javallatok” 

bemutatását.   

Az elfogadott alkalmazási indikációkhoz tartozik többek között: 

 Gyermekeknél endogén növekedési hormon elégtelen termelése miatt kialakult 

növekedési zavar tartós kezelése. 

 2 évnél idősebb lánygyermekeknél Turner-szindrómával összefüggő növekedési 

zavar tartós kezelése. 

 Prepubertás korban lévő gyermekeknél krónikus veseelégtelenséggel összefüggő 

növekedési zavar kezelése a vese transzplantációig és felnőtteknél az endogén 

növekedési hormon pótlása gyermek vagy felnőtt korban kialakult növekedési 

hormon hiány miatt; melynél kitétel, hogy a kezelés megkezdése előtt a növekedési 

hormon hiányt megfelelően igazolni kell. 

Látható tehát, hogy a hGH elsődlegesen növekedési hormon hiány esetén alkalmazható. A 

hipofízis elégtelenség esetén bekövetkező új esetek gyakorisága évente 0,5-7,4/100.000 

főre tehető. 

Az „off-label use”, magyarul indikáción túli gyógyszerrendelés, az alkalmazási előírástól 

eltérő gyógyszeralkalmazást jelenti. A gyógyszerek alkalmazási előírása tartalmazza annak 

indikációs körét, azaz mindazon megbetegedéseket (illetve az alkalmazás módját, valamint 

számtalan egyéb paramétert, így például az életkori megszorítást is), amelyben a 

készítmény a betegségek kezelésére hivatalosan alkalmazható. Az angol kifejezés a 

gyógyszer címkéjétől, azaz a „label”-től való eltérésre utal. Az indikáción túli 
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gyógyszerrendelés esetén az alkalmazó orvos eltér az alkalmazási előírásban foglaltaktól 

[www.ogyi.hu]. 

Off-label (indikáción túli) alkalmazása [15] a következő esetekben fordult elő:  

 AIDS miatt bekövetkező szignifikáns súlyvesztés  

 tápanyagok nem megfelelő felszívódása rövid bél szindrómában  

 Prader-Willi szindróma esetén, amely egy az egész szervezetet érintő öröklődő 

kórkép, melynek pontos kialakulása még nem ismert, de a problémát a 15. 

kromoszóma apától örökölt felének hibája okozza. A betegségre jellemző tünet az 

első 1-2 életévben a táplálási nehézség, amely 2-4 éves korban a másik végletbe 

csap át. Ennek eredményeként a gyermekek legkésőbb 6 éves korukra már súlyos 

elhízásban szenvednek, ami megalapozza a hamar kialakuló cukorbetegséget, 

illetve később az érelmeszesedést és az ehhez kapcsolódó szív- és érrendszeri 

betegségeket is. Szellemi fejlődésük elmarad a korosztályukra jellemzőtől, egyes 

esetekben az intelligencia hányadosuk a normális érték alsó határán van. 

Viselkedésükre gyakran jellemző a túlzott agresszió, dühkitörések és a 

hangulatingadozások. 

A növekedési hormon hatására az étvágy csökken, a súlygyarapodás lassul, 

ugyanakkor beindul a normál növekedés, és javul az izmok tónusa is.  

 Ritkább alkalmazási indikáció továbbá a Noonan- szindróma, ami egy olyan 

genetikai betegség, amely számos fejlődési rendellenességet, köztük általában 

alacsony termetet, veleszületett szívhibát vagy rendellenes külsőt okoz és szintén 

növekedési hormonnal kezelhető. 

 chronicus recidiváló uveitis (szem középső burkának a krónikus, visszatérő, 

gyulladásos betegsége), juvenilis rheumatoid arthritis (gyermekkori krónikus ízületi 

gyulladás) szteroid kezelésének következtében kialakult normál növekedéstől 

történő jelentős eltérés 

 CINCA-syndroma (ritka, újszülöttkortól induló, életen át tartó szisztémás 

gyulladásos betegség) és a kortikoszteroid-kezelés miatti növekedésbeli elmaradás 

 21-hidroxiláz enzimhiány okán kialakult congenitalis adrenalis hyperplasia (=CAH, 

betegségcsoportja a szteroid-bioszintézis genetikailag meghatározott zavarait 

foglalja magában) sóvesztő formája miatti tartós gluko- és mineralokortikoid 

szedés következében jelentkezett növekedésbeli-elmaradás 
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 Hypochondroplasia, mely egy genetikai megbetegedés. 70-80%-ban ismert 

mutáció, a kötőszövetek felépítésében fontos fibroblasztok növekedési faktor 3-as 

receptorának a kódolási zavara okozza 

 Peters’ Plus syndroma (genetikai betegség) okán kialakult növekedési hormon 

hiány miatti növekedésbeli elmaradás 

 Nanosomia (törpenövés, törpeség, növekedési hormon retardáció) 

Látható tehát, hogy a bejegyzett indikációknál jelentősen több, jellemzően genetikai 

megbetegedés kezelésében jár terápiás előnnyel a hGH alkalmazása. Fontos 

kihangsúlyozni, hogy ezen off-label esetekben a forgalomba hozó jellemzően nem végzett 

klinikai vizsgálatokat, viszont a szakirodalom alapján a gyógyszer-engedélyező hatóság 

jóváhagyásával zajlik a készítmények gyógyító célú alkalmazása. Mindezek nem 

mondhatóak el az alább bemutatásra kerülő illegális alkalmazási területekről, ahol sem a 

gyártó eredetileg megfogalmazott indikációs körébe, sem a hatóságok által jóváhagyott 

terápiás területek közé nem tartozik a somatropin felhasználása.  

Az illegális felhasználás körébe tartozik többek között a dopping, a teljesítményfokozás, 

valamint különböző fiatalító eljárások. Ezekre az alkalmazási területekre többek között 

internetes keresésem során bukkantam számos képi és szöveges információ között. 

Szembetűnő, hogy az illegális  marketingnek fontos részét képezik ezek a nem elfogadott 

indikációk, amelyek a legtöbb webes felületen nagy képeken, kiemelten hívják fel erre a 

látogató/vásárló figyelmét. Mivel a somatropin esetében feltételezésink szerint pont az 

illegális „indikációk” katalizálják a hGH-k illegális kereskedelmét, így a jellemző illegális 

felhasználási lehetőségeket szükségesnek tartom röviden bemutatni. 

A Szenvedélybetegségek amerikai folyóiratában (The American Journal on Addictions) 

2011-ben megjelent cikk tanulmányozta a humán növekedési hormon tiltott felhasználását 

fiatal férfi súlyemelők körében. A régebben drágának számító humán növekedési hormon 

az elit atléták között volt hozzáférhető, mára azonban az utcai kereskedelem részévé vált, 

hisz könnyebben és olcsóbban lehet hozzájutni. Brian P. Brennan a Harvardi 

Orvostudományi Egyetem doktora 231 súlyemelőt vizsgált meg, és arra az eredményre 

jutott, hogy közülük 27 férfi használt humán növekedési hormont, vagy az inzulinszerű 

növekedési faktort. Brennan eredményei rámutattak, hogy a humán növekedési hormonnal 

való visszaélés egy több tényezős probléma, hiszen más illegális szubsztanciák együttes 

használata jellemző. Ez a vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a probléma egyre 
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nagyobb méreteket ölt és a könnyebb beszerezhetőség miatt, valamint együttes használata 

más drogokkal fontossá teszi leredukálását az így fellépő kiszámíthatatlan mellékhatások 

miatt [16].  

A humán növekedési hormon mellékhatásai közül az alábbiakat dokumentálták már: 

lágyszöveti ödéma, ízületi fájdalmak, carpalis (kéztövi) alagút-szindróma (a szindróma egy 

a kézfejet érintő szűkület, amely ínhüvelygyulladás következtében is létrejöhet). A 

szindróma idővel az érintett terület izomzatának sorvadásával is együtt járhat. A kéz 

gyakorlatilag működésképtelenné válik a betegség hatására, és bár a terhelés 

felfüggesztése, valamint a csukló betekerése időleges enyhülést hozhat, ez nem oldja meg 

tartósan a problémát. További mellékhatásként dokumentálták még az arc, kéz és láb 

torzulását (akromegália), prionfertőzés kockázatát, a mell megnagyobbodását 

(gynecomastia) és inzulin-rezisztenciát, amely növekvő rizikóval cukorbetegséghez 

vezethet, valamint a növekedési hormon tartós szedése szerepet játszhat daganatos 

megbetegedésekben. Az első olyan randomizált, placebo-kontroll vizsgálat [Clin 

Endocrinol (Oxf). 2005 Apr; 62(4):449-57.], amely szuprafiziológiás dózisban alkalmazott 

hGH hatását vizsgálta egészséges, fizikailag aktív férfiak és nők testösszetételére és IGF-I 

szintjére egyaránt, arra a következtetésre jutott, hogy megkérdőjelezhető a növekedési 

hormonnak, mint önállóan hatásos anabolikus dopping hatóanyagnak a szerepe, ugyanis a 

megfigyelt 5,3 %-os zsírmentes testtömeg növekedés betudható az extracelluláris 

vízmennyiség növekedésének.  

"A növekedési hormon stimulálja a kollagén szintézist az emberi ínakban és 

vázizomzatbananélkül, hogy a miofibrilláris protein szintézisre hatással lenne" egy 

beszédes cím, amelyhez tartozó cikk igyekszik bebizonyítani, hogy a beépülő fehérje 

valójában a csontokba, a zsigerekbe és a kötőszövetekbe épül be, ellentmondva annak a 

tévhitnek, hogy a vázizom mennyisége nőne általa, tehát nem idéz elő közvetve 

erőnövekedést [17].  

S. Jay Olshansky és Thomas T. Perls Új fejlemények a növekedési hormon fiatalító 

kúrákban és testépítés során történő illegális felhasználásáról szóló cikkükben [18] arra 

következtetésre jutottak, hogy a felnőtt kori növekedési hormon hiány vagy növekedési 

hormon rezisztencia kapcsolatba hozható az élettartam növekedésével, nem pedig annak 

rövidülésével. Továbbá a humán növekedési hormon használata atlétikai, súlyemelési 

teljesítmény fokozására, vagy fiatalító kúra céljából inkább lerövidíti, nemhogy 

meghosszabbítaná az emberi életet.  
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Becslések szerint az Amerikai Egyesült Államokban a 2004. évben 25-30 ezer főre tehető 

azon idősebb felnőttek száma, akik fiatalító terápiában vettek részt humán növekedési 

hormon felhasználásával. Számos internetes oldal és „fiatalító” klinika üzletel a humán 

növekedési hormonnal azt hirdetvén, hogy az megelőzi, vagy visszafordítja az öregedést, 

elősegíti a köröm és a haj növekedését, az alvást, javítja a bőr tónusát, az emésztést, 

súlycsökkenést, látásjavulást és a szexuális funkciók javulását eredményezi [19]. 

A fiatalító kúrákat ajánló forgalmazók azt állítják, hogy az öregedés a humán növekedési 

hormon korral járó csökkenésének köszönhető és szupplementációja meg tudja állítani, 

avagy vissza tudja fordítani az öregedés folyamatát. Ezen állítások a tudomány jelenlegi 

állasa szerint nem tekinthetőek megalapozottnak, hiszen klinikai vizsgálatokkal nem 

kerültek igazolásra [www.medscape.org]. Ezen felül különböző webes felületeken 

tabletták és szublingvális spray-k árusítása is zajlik, amely meglepő, hiszen a tabletta 

bevételekor a gyomorba kerülő növekedési hormon az emésztőenzimek és a gyomorsósav 

hatására lebomlik, arról nem is beszélve, hogy a szublingvális spray-ban lévő hatóanyag 

képtelen elérni a szisztémás keringést, hiszen molekuláris tömege túl nagy ahhoz, hogy 

belépjen az érpályába. Pontosan ezek miatt a tények miatt jelenthető ki, hogy a laikus 

fogyasztókat félrevezetik és ez által anyagi kár keletkezik a biológiai hatással nem 

rendelkező készítmények árusítása miatt.  
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3. Módszertan 

Szakdolgozatomban célul tűztem ki, hogy a napi terápiás gyakorlatban rendszeresen 

alkalmazott somatropin tartalmú gyógyszerek internetes elérhetőségét, azok online 

forgalmazását, majd a termékek minőségét megvizsgáljam. Mindezek érdekében az 

alkalmazott módszertan az alábbi lépésekből állt: 

1. Hazai gyógyszer-forgalmazási adatok elemzése 

2. Internetes beszerezhetőség feltérképezése 

3. Forgalmazók gyógyszerész-szakmai értékelése 

4. Próbavásárlás és a szállítási körülmények vizsgálata 

5. Analitikai módszerfejlesztés, valamint a termékek kvalitatív és kvantitatív 

analízise 

3.1. Hazai gyógyszer-forgalmazási adatok elemzése 
 

Az elmúlt három év gyógyszerforgalmi adatai alapján szeretném bemutatni a dolgozatom 

tárgyát képező növekedési hormonok piacát. Vizsgálódásom szempontjából azért igen 

fontos egy ilyen vizsgálat, mert ennek segítségével azonosítottam próbavásárlásunk tárgyát 

képező, a terápiás gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott termékeket.  

 

3.2. Internetes beszerezhetőség feltérképezése 
 

Második lépésként az online patikák felkutatását végeztem el. A célravezető kereséshez, 

megfelelő kulcsszavakra van szükség, így a szakirodalomban elfogadott releváns 

kulcsszavakat alkalmaztam, mint például: „buy somatropin”, „somatropin online”, 

„szomatropin vásárlása”. A keresést 2014 júliusában a Google (www.google.hu) 

keresőmotor segítségével hajtottam végre.  

 

 

  

http://www.google.hu/
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3.3. Forgalmazók gyógyszerész-szakmai értékelése 
 

A következő lépés az online patikák besorolása volt gyógyszerész-szakmai 

szempontrendszer alapján, ugyanis arra törekedtem, hogy azonosíthassam a gyógyszer- és 

betegbiztonság szempontjából leginkább, illetve legkevésbé megfelelő online 

gyógyszerkereskedőket. Összesen 17 forgalmazót értékeltem, mivel az előző 

gyűjtőmunkám során észleltem, hogy egy online patika több készítményt is forgalmaz. Az 

értékelési folyamat során az alábbi tényezőket vizsgáltam: 

- vény nélküli szabad gyógyszerforgalmazás, 

- leárazások és olcsó árak hangsúlyozása, 

- nincs európai székhely, 

- nincs megadva földrajzi cím és telefonszám, 

- egészségügyi információkérés lehetősége és szakember elérhetősége nem 

biztosított, 

- internetes gyógyszertár minőségi tanúsítványának hiánya 

- illegálisnak minősített Legitscript Online Pharmacy Verification státusz 

Az alábbi képeken (1. 2. és 3. ábra) olyan online patikák láthatóak, amelyeknél sok 

illegalitásra utaló jellemző fedezhető fel. 

 

1. ábra: www.muscledevelop.co 
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2. ábra: www.steroidsftw.eu 

 

 

3. ábra: www.steroidsone.eu 

 

Továbbá a fenti paraméterek figyelembevételével kaptak pontszámot az online 

forgalmazók. Ha nem teljesültek a szakmai szabályai szerint a feltételek, akkor 1 pontot, ha 

csupán részben teljesült valamelyik kikötés, akkor 0,5 pontot kapott az online forgalmazó. 

Ha az online patika eleget tett egy bizonyos feltételnek, akkor 0 pontot kapott. Ez alapján 

alakultak ki a végső pontszámok, melyeket akár „vadsági pontoknak” is nevezhetünk, 
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hiszen minél magasabb egy adott online patikához rendelhető pontszám, annál kevésbé 

garantálhatóak a gyógyszer- és betegbiztonság feltételei. Végül az ár függvényében 

ábrázolva képet kaptunk arról, hogy az általunk melyik forgalmazó árul olcsón és alacsony 

szakmai színvonalon somatropint, vagy éppen magasabb áron és magasabb szakmai 

igényességgel teszi ugyanezt (lásd 4. ábra).  

4. ábra: A szakmai értékelési folyamat során adott pontok és az eladási ár 

összefüggésének grafikus ábrázolása 

Az ábrán az eladási ár függvényében láthatóak a szakmai szempontrendszer alapján adott 

pontok. Ezek a pontok a következő szempontokra terjednek ki: vényhez kötöttség, 

leárazások, Európán belüli székhely megléte, elérhetőségek, minőségi tanúsítvány megléte, 

Legitscript Online Pharmacy Verification szerint besorolás. Jól látható, hogy valójában 

nem igazolható lineáris összefüggés egy online patika szakmai hiányosságai és az eladási 

ár között, de mégis jellemző egyfajta tendencia, melynél az olcsóbb ár jellemzően 

alacsonyabb szakmai színvonallal párosul. 
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3.4. Próbavásárlás és a szállítási körülmények vizsgálata 
 

Végül három készítményt rendeltünk az 1. 2. és 3. ábrán is megjelölt három kritikus 

online forgalmazótól. A fizetés módja banki átutalás volt, valamint egy esetben Western 

Union általi közvetítés. A próbavásárlás során meghatározott szakmai szempontokat 

tűztünk ki a készítmények gyógyszer-, és betegbiztonságra vonatkozó jellemzőinek 

értékelésére. Az oldatos injekció hűtve (2 °C - 8 °C) tárolandó és szállítandó. A külföldről 

rendelt gyógyszerek mellé kötelező magyar nyelvű betegtájékoztatót mellékelni, valamint 

át kell címkézni a termékeket, ezzel minimális esélyt adva a tájékozatlanságból adódó 

gyógyszerelési hibáknak. A növekedési hormon készítmények esetén organoleptikus 

vizsgálat segítségével is tudunk következtetni a szállítási feltétek teljesülésére, hiszen a 

helytelenül tárolt és/vagy szállított fehérjemolekula a magasabb hőmérséklet hatására 

bomlásnak indulhat, melyet egy meghatározott szag jellemez, ugyanakkor az ampullában 

lévő oldat opaleszcenciát is mutathat, de ez a hamisításból adódó nem megfelelő 

segédanyag használattal, vagy a rossz gyártási technológiával is összefüggésbe hozható. 
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3.5. Analitikai módszerfejlesztés, valamint a termékek kvalitatív és kvantitatív 

analízise 
 

A készítmények vizsgálatára saját módszert dolgoztunk ki, amelyet referenciaként a 

legálisan forgalmazott gyári készítmények alkalmazásával sikerült beállítanunk. Habár 

rendelkezésre áll a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv által meghatározott vizsgálati eljárás, mi 

mégis saját metodika kifejlesztését szorgalmaztuk. Ennek oka többek között az, hogy a 

VIII. Magyar Gyógyszerkönyv vizsgálati metodikája (beleértve mind a kvalitatív, mind a 

kvantitatív módszert/módszereket), lényegében a legális, zárt ellátási lánc keretében 

forgalmazott gyógyszerek analízisére szolgál, valamint egy bonyolultabb, fehérje 

emésztést igénybe vevő módszert ír le, amely időigényessége miatt kevésbé tűnt 

alkalmasnak vizsgálatunk célja szempontjából. 

Mindezek figyelembe vételével és a PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet munkatársaival történt 

előzetes szakmai egyeztetés után esett a választásunk a tömegspektrometriával kapcsolt 

kapilláris elektroforézis módszerére (CE-MS), mely korszerű kvalitatív és a kvantitatív 

analízist tesz lehetővé.  

 

A módszerfejlesztés eredményeként a mérés fő paraméterei a következők voltak: 

 

 A kapilláris hossza: 60 cm (Polymicro kvarc kapilláris), Effektív hossza: 51,5 cm, 

 A kapilláris belső átmérője: 25-75 μm, Külső átmérője: 350-400 μm 

 Puffer-rendszer: 200 mM-os koncentrációjú Tris-HCl puffer 

 pH= 8,00 

 Alkalmazott feszültség: 15 kV 

 Térerősség: 250 V/cm 

 A 25 °C-ra termosztált rendszerben spektrofotometriás detektálást végeztünk 200-

400 nm hullámhossz tartományban. 

 A kétrekeszes ampulla egyik rekeszéből fecskendő segítségével kiszívtuk a 

feloldáshoz szükséges folyadékot, majd a másik rekeszben lévő porkomponenshez 

adtuk hiánymentesen.  Mintatartó rekeszekbe töltöttük az oldatot majd a készülékbe 

helyeztük.  A korábbi, intézeti gyógyszertártól rendelt készítményekkel végzett 

módszerfejlesztés alapján 50 mbar nyomáskülönbséggel injektáltunk 4 másodpercig, 
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majd 15 kV feszültségkülönbséget alkalmaztunk. A mérések teljes hossza 25 perc 

volt.  

 A kapilláris kondicionálása:  

A kapilláris használat előtt előzetes kezelést (kondicionálást) igényel, azért hogy a 

szennyezőktől megszabaduljunk és a kapilláris falát negatív töltésűvé változtassuk. 

Ehhez először két percig mossuk acetonnal, majd két percig ioncserélt vízzel. Ezt 

követően harminc percig mossuk 1 mol/dm
3
-es NaOH-oldattal. Végül ioncserélt 

vízzel öt percig, aztán az elektroforetizáló pufferrel feltöltjük a kapillárist. A két 

mérés között a kapillárist három percig mossuk 0,1 mol/dm
3
-es NaOH-dal, majd 

három percig ioncserélt vízzel és újra feltöltjük az eddig alkalmazott pufferrel. 

A három online rendelt készítmény további kvalitatív analízisét, ezen belül az esetleges 

szennyező anyagok jelenlétét vagy degradációs termékek kimutatását kapilláris 

elektroforézishez kapcsolt tömegspektrometria (CE-MS) módszerével tervezzük 

kivitelezni. 
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4. Eredmények bemutatása és értékelése 

4.1. Hazai gyógyszer-forgalmazási adatok elemzése 

 

Az általam feldolgozott forgalmazási lista adatai magukba foglalják az intézeti és a 

közforgalmú gyógyszertárak forgalmi adatait, melyeket a 2. táblázatban szemléltettem. 

Összesen hat gyártó különböző kiszerelésű készítménye tizenhárom féle gyógyszert jelent. 

Ennek a tizenhárom terméknek az online elérhetősége volt kérdéses, melyet a Google 

keresőmotor (www.google.com) alkalmazásával térképeztem fel. Első helyen áll a 

Norditropin, a Novo Nordisk terméke, mely rekombináns DNS eredetű és E. coliban  

termelik. Ezután következik a Merck által gyártott Saizen, melyet emlőssejtekben 

termeltetnek szintén rekombináns DNS-technológia alkalmazásával. A forgalmazási listán 

harmadik a Humatrope, az Ely Lilly Nederland terméke, ezt követi a Pfizer által gyártott 

Genotropin, a Sandoz által gyártott Omnitrope és végül a NutropinAq az Ipsen Pharma-tól. 

A gyártás mindhárom esetben E. coli sejtek segítségével rekombináns DNS-technológiával 

történik. 

2. táblázat: Intézeti és közforgalmú gyógyszertárak hazai gyógyszerforgalmi adatai 

2012-2014. július hónapjáig 

 

4.2 Internetes beszerezhetőség feltérképezése 
 

A termékek online beszerezhetőségének 2014 júliusában történő feltérképezése során a 

felkínált találatok első két oldalát tekintettem át, melyeknek többsége angol nyelvű 

honlapra vezetett. A kereső találati listájának első 20 elemét tartalmazó áttekintése által a 

somatropin iránt érdeklődő internetező lakosok keresési módszertanát szimuláltam. 

Összesen 26 találatot regisztráltam, amelyeket a 3. táblázatban foglalom össze. 

  

Intézeti és közforgalmú gyógyszertár forgalmazási adatai / 31 hó Előállítás során alkalmazott expressziós rendszerek

Norditropin genetikailag módosított E. coli törzs

Saizen emlős sejtvonalak 

Humatrope genetikailag módosított E. coli törzs

Genotropin genetikailag módosított E. coli törzs

Omnitrope genetikailag módosított E. coli törzs

NutropinAq genetikailag módosított E. coli törzs

1196

1060

19834

16972

9839

7223
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3.  táblázat: A keresési kulcsszavakra talált releváns linkek bemutatása 

 

A táblázatban felsoroltam a különböző gyártók által forgalmazott, különböző elnevezésű 

növekedési hormon készítményeket. Feltüntettem a keresési találatokat, valamint a 

keresési találatokhoz tartozó készítmények kiszereléstől függő árait, hogy az online 

rendelés folyamán a döntésünket így meg tudjuk könnyebbíteni. A különböző online 

patikák honlapjain utána jártam a szállítási feltételeknek is, hiszen szintén fontos 

szempontnak számít a rendelés folyamán, hogy mi, vásárlók mennyire vagyunk 

tájékoztatva a forgalmazó által és ebből kifolyólag mennyire tartjuk hitelesnek, 

megbízhatónak az adott online kiszolgáló egységet. 

  

Növekedési hormon készítmények Keresési találat Ár
1. GENOTROPIN 12 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 389 € = 116949 Ft 36 IU

2. GENOTROPIN 5,3 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 96 € = 28861 Ft 16 IU

$170.00 = 42367 Ft 16 IU 

Pfizer $816 = 196428 Ft 16 IU 

$480.00 = 115546 Ft 36 IU 

180 € = 54115 Ft 16 IU

£175 = 67330 Ft 36 IU

3. HUMATROPE 18 NE (6 mg) injekció patronban $ 250 = 60180 Ft 18 IU

4. HUMATROPE 36 NE (12 mg) injekció patronban $640 = 154061 Ft 30 IU 

5. HUMATROPE 72 NE (24 mg) injekció patronban $774 = 186317 Ft 5 mg 

$345.00 = 83048 Ft

Lilly

6. NORDITROPIN SimpleXx 10 mg/1,5 ml oldatos injekció 230  €  = 69147 Ft 45 IU

7. NORDITROPIN SimpleXx 15 mg/1,5 ml oldatos injekció £240 = 92338 Ft 80 IU

8. NORDITROPIN SimpleXx 5 mg/1,5 ml oldatos injekció $457 = 108324 Ft 40 IU 

$225 = 54162 Ft 5 mg/1.5 ml 

Novo Nordisk $600 = 144432 Ft 40 IU 

$381 = 91714 Ft 80 IU 

$600 = 144432 Ft 30 IU 

$480 = 115546 Ft 30 IU 

9. NUTROPINAq 10 mg/2 ml (30 NE) oldatos injekció $580 = 139618 Ft 90 IU 

Genentech Inc.

10. OMNITROPE 10 mg/1,5 ml oldatos injekció $198 = 47663 Ft 15 IU/ 1,5 ml 

11. OMNITROPE 5 mg/1,5 ml oldatos injekció 195 € = 58625 Ft 30 IU 

195 € = 58625 Ft 30 IU 

Sandoz

12. SAIZEN 5,83 mg/ml oldatos injekció $640 = 154061 Ft 32 IU

13. SAIZEN 8 mg/ml oldatos injekció $816 = 196428 Ft 24 IU 

$480 = 115546 Ft 10 mg 

Serono 178,50 € = 53664 Ft 24 IU
4

7

4

8

1

3
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4.3 Forgalmazók gyógyszerész-szakmai értékelése 
 

A Google keresés eredményeként összesen 17 db internetes forgalmazót értékeltem. 

Megdöbbentő észrevétel, hogy az online patikák 94 %-a nem kért tőlünk receptet. 35 %-

nál megfigyelhetőek voltak leárazások, felhívások az olcsóbb beszerezhetőségre, tehát a 

vásárlásra való ösztönzés. Az online patikák pontos földrajzi elérhetősége csupán három 

esetben volt feltüntetve, ezek elérhetősége viszont nem terjedt tovább az ország 

megnevezésénél, amely hiányosság miatt az online szolgáltató lekövethetősége nem 

biztosított. A telefonon való elérhetőség terén sem találkoztam sokkal biztatóbb 

arányokkal, itt a megvizsgált tizenhét honlap közül egynél találtam telefonszámot csupán, 

tehát a forgalmazók igyekeznek elkerülni a betegekkel történő személyes kapcsolatot. Az 

üzenetküldési lehetőség a leggyakoribb kommunikációs forma (94 %). Az elektronikus 

levelezés népszerű és kényelmes kommunikációs lehetőség, ugyanakkor a közvetett 

kommunikáció hátrányai közé tartozik, hogy nem halljuk kivel beszélünk, ez a személy 

szakmailag releváns választ ad-e a kérdéseinkre, valamint mennyire segítőkész adott 

kérdés vagy nehézség megoldásában. A honlapok anyanyelve kevés esetben magyar, így a 

laikus könnyen juthat akár fél információhoz. Az illegális online patikáknál jellemzőnek 

tűnik a Google fordító használata, mely lefordítja ugyan a kapott szöveget, de az 

magyartalan és összefüggéstelen. Megfigyeltem, hogy az összes növekedési hormon 

forgalmazó 70 %-ánál nem található betegtájékoztató. Ahol mégis, ott annak terjedelme és 

a szakmai megfelelősége megkérdőjelezhető. Nem volt ritka a reklámszerű felhasználási 

javaslat sem, ami nem fogadható el, hiszen komoly mellékhatásokkal fenyegető 

gyógyszerről beszélünk, főleg ha azt nem a megfelelő módon alkalmazzák. A somatropin-

tartalmú gyógyszerek rendeléséhez elengedhetetlen lenne a kapcsolatteremtés egy 

orvossal, vagy gyógyszerésszel, azaz egészségügyi szakemberrel. Ennek ellenére ez egy 

esetben sem volt biztosítva. Vizsgálat tárgyát képezte a honlapok szakmai megfelelőségére 

utaló minőségi tanúsítványok megléte. Különböző logóval jelezheti az online forgalmazó, 

hogy a gyógyszerész szakma szabályai szerint zajlik a megfelelő minőségű és biztonságos 

gyógyszerek árusítása. Tizenhat forgalmazónál nem fedeztem fel ezt a logót, valamint 

egynél hamis minőségi tanúsítványra bukkantam (5. ábra). Egy legális minőségi 

tanúsítványnak a meghivatkozott honlapra kéne vezetnie, ezzel szemben az akciós 

termékek listájára irányított a logó. 
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5. ábra: Hamis minőségi tanúsítvány az egyik növekedési hormont forgalmazó online 

patika honlapján 

 

Szempont volt továbbá a Legitscript Online Pharmacy Verification adatbázis osztályozási 

rendszere, mely három kategóriába sorolja az internetes gyógyszerforgalmazó egységeket. 

Az első kategóriába tartoznak az illegális online patikák, a második kategóriába a nem 

engedélyezett, vagy éppenséggel az adatbázisba nem tartozó forgalmazók. Végül pedig a 

harmadik csoportot a legális, zárt ellátási láncot biztosító patikák teszik ki. Az általam 

elemzett összes forgalmazó kivétel nélkül illegálisnak minősül. Az alábbi ábrán az illegális 

forgalmazásra utaló jellemzőkre hívtam fel a figyelmet egy általam is vizsgált online patika 

honlapján (6. ábra):  

 

6. ábra: Online patika illegális forgalmazási tevékenységére utaló jellemzőkkel 
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A somatropin tartalmú készítmények árai széles skálán mozognak, abból adódóan is, hogy 

több féle kiszerelésű és hatóanyag tartalmú készítmény létezik, nem beszélve a 

forgalmazók egyéni árazási módszereiről. Így például 28861 Ft-tól egészen 186317 Ft-ig 

terjed a skála, ami magában foglalja az öt és egy ampullát tartalmazó termékeket is. Az 

alábbiakban (4. táblázat) látható, hogy az a feltételezés, miszerint az online beszerzett 

termékek olcsóbbak lennének, hamisnak bizonyul. Az olcsóbb termékeket olyan online 

patikáknál érhetjük el, amelyeknél a legkevésbé érvényesülnek a szakmai szempontok, 

ezért a készítmények minősége és biztonságossága is kifogásolható. 

4. táblázat: Próbavásárlásunk során két esetben is a hazai forgalmazási árnál 

drágábban sikerült beszereznünk az online patika által forgalmazott termékeket. 

Név  Hazai ár (Ft/amp)  Online ár (Ft/amp)  

 Omnitrope 10 mg/ 1,5 ml  46 820 Ft 63 320 Ft 

 Genotropin 5,3 mg/ml  37 460 Ft 31 144 Ft 

 Genotropin 5,3 mg/ ml  37 460 Ft 59 565 Ft 

 

Végül a marketingre is kitérnék, mint teljesen szubjektív jellemzőre. Ez a szempont a 

vásárló/beteg szemszögéből azért is lehet fontos tényező, mert az első benyomás alapján 

dönti el, hogy szeretne-e vásárolni az adott online patikától. Egy jól megszerkesztett, 

megfelelő üzenettel ellátott honlap azt sugallhatja, hogy az igényeinknek megfelelő 

szolgáltatásban részesülünk. Illegális felület révén az adott érdeklődési körű fogyasztók 

fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást (testépítők, atléták stb.), ezért a honlap 

megjelenése is ezt a felhasználási módot sugallja: a legtöbb kép maszkulin, részletesen 

kidolgozott izomzatú férfit ábrázol. A megfelelő marketing lényegét képezi még a könnyű, 

vásárlóbarát fogyasztás elősegítése. Ez alatt értem a gyors eligazodást egy adott online 

patika felületén, könnyű, pár kattintással kivitelezhető vásárlási lehetőséget, valamint a 

megfelelő kiszállítási feltételeket.  
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4.4 Próbavásárlás és szállítási körülmények vizsgálata 

 

A vizsgált tizenhét online patika közül attól a háromtól rendeltünk egy-egy készítményt, (1 

db Omnitrope 10 mg/1,5 ml, és 1-1 db Genotropin 5,3 mg/ ml-t) amelyek honlapjai magas 

veszélyességi pontszámot kaptak az előzetes értékelés során és ahol a legolcsóbb árú  

hGH-t ajánlották. Tartottunk attól, hogy akár egyik készítmény sem kerül postázásra, 

meglepetésünkre azonban valamennyi termék megérkezett. Átlagosan egy-másfél hét (6-15 

nap) telt el, amíg át tudtam venni a postai levélküldeményként érkezett növekedési hormon 

készítményeket. Az átvétel során megdöbbenve tapasztaltam, hogy a törékeny ampullák 

védelme nem volt megoldott, hiszen két esetben borítékban került kézbesítésre gyógyszer. 

Egy esetben a készítmény másodlagos csomagolása meg is sérült. Továbbá korántsem 

szabályszerű az, hogy a megfelelő tárolási hőmérsékletet igénylő biológiai gyógyszer 

hűtve tárolása nem volt megoldott. Az alábbi képeken (7. ábra) a postázott készítmények 

láthatóak: 

   

   

   

7. ábra: A postázott készítmények a kézbesítést követően 
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A gyógyszerforgalmazás értékelése során több gyógyszerészeti szempontból is fontos 

tényezőt figyelembe vettünk. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy teljesülnek-e a 

szállítási és a termékbiztonsági feltételek. A termékbiztonság egyik alappillére a 

készítmények forgalmazása és tárolása során a 2 °C- 8 °C-ig terjedő hőmérséklet 

biztosítása lett volna, hiszen legfeljebb a porampullák tárolhatóak maximum egy hónapig 

szobahőmérsékleten, de feloldásuk után már követelmény a hideg helyen tartás. A 

betegbiztonság szempontjából fontos lett volna az anyanyelvű betegtájékoztató és a termék 

csomagolásának szintén anyanyelvű szöveggel való átcímkézése. Jelen esetben erre sem 

volt példa. Habár angol nyelvű honlapokról történt zömében próbavásárlásunk, mégis 

spanyol és görög nyelvű, átcímkézetlen dobozokkal találkoztunk. Tovább súlyosbítja a 

helyzetet az a tény, hogy az adagolóeszköz (adagoló pen) beszerezhetőségére sem 

biztosítottak lehetőséget, ami szintén nagymértékben fenyegeti a betegbiztonságot. A 

fentebb felvetett két probléma, az hogy a vásárló/beteg a betegtájékoztató 

értelmezhetetlensége miatt nem tudja, hogy pontosan mennyit és az adagoló eszköz hiánya 

miatt pedig azt, hogy mivel adja be magának a gyógyszert, súlyos adagolási problémákhoz 

vezethet. Az adagolási problémák következményeként nem kell messzire mennünk, hogy 

levonjuk azt a következtetést, hogy rövid, esetleg hosszú távú mellékhatásokkal kell 

számolnunk. A készítmények organoleptikus vizsgálatával arra is fény derült, hogy a Ph. 

Hg. VIII. szerinti gyógyszerminőségnek sem felelnek meg. Az ampullákból kellemetlen 

szag áradt, ami a fehérje bomlására utal. A két Genotropin 5,3 mg /ml porampullát fel 

kellett oldanunk az injektálás előtt. A feloldás után az egyik készítmény esetében 

opaleszcenciát tapasztaltunk (lásd 8. ábra), pedig a gyógyszer esetében a tisztán, 

maradékmentesen való oldódás alapvető követelmény. 
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8. ábra: A Genotropin készítmények közül az egyik esetében zavaros oldatot kaptunk, 

ami a termék minőségi hibájára enged következtetni 
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4.5. Kvalitatív és kvantitatív analitikai mérések eredményei 

 

A vizsgált somatropin készítmények kapilláris elektroforetikus elválasztásával különböző 

migrációs idővel jellemezhető összetevőket detektáltunk, amelyek közül azonosítottuk a 

somatropint, valamint degradációs termékek jelenlétét feltételezzük az alkalmazott 

segédanyagok mellett. Az azonos gyártóktól származó készítmények elektroferogramjai 

nagyfokú hasonlóságot mutatnak mind a megjelent csúcsok számában, mind pedig ezek 

migrációs idejére vonatkozóan. A somatropin mennyiségi analízise céljából négy pontos 

kalibráló hígítási sort készítettünk egy hazai legális forrásból származó készítményből, 

amit referencia termékként használtunk (5 mg/1,5 ml-es Omnitrope): 3,33 mg/ ml, 2,50 

mg/ ml, 1,67 mg/ ml, 0,83 mg/ ml (lásd 9. ábra).   

 

 

9. ábra: A referencia termékből előállított kalibrációs egyenes (Omnitrope 5 mg / 1,5 

ml) 

Látható, hogy a 4 párhuzamos mérés alapján készült négypontos kalibrációs egyenes jól 

illeszkedik a mérési pontokra. 

A készítmény elektroferogramján megjelenő csúcsok UV-spektruma alapján 

megállapítottuk, hogy a 15.3 ± 0.3 percnél megjelent komponens a somatropin, míg a 20. 

perc után megjelentő csúcsok a készítmény egyéb összetevőitől származnak. Ezt alapul 

véve határoztuk meg a többi termék fehérjetartalmát. Azt tapasztaltuk, hogy 15,3 ± 0,3 
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percnél a másik három minta elektroferogramján is megjelent egy-egy csúcs, amelyek a 

standardéhoz hasonló UV-spektrummal rendelkeznek (10. 11. 12. és 13. ábra). Az 

alábbiakban * szimbólummal jelöltem a növekedési hormont. 

A három online patikából rendelt termék minőségi analízise során bebizonyosodott, hogy 

valóban tartalmaznak az ampullák növekedési hormont. A kvantitatív analízist kapilláris 

elektroforézis készülékkel (CE) végeztük el. A készítmények tervezett vizsgálatai között 

szerepel még a kvalitatív analízis részeként szereplő szennyezés-profil vizsgálat és az 

alább említett degradációs termékek jelenlétének kapilláris elelktroforézis kapcsolt 

tömegspektrometria módszerrel (CE-MS) történő igazolása. Jelenleg a műszer 

meghibásodása miatt ezeket a vizsgálatokat el kellett halasztanunk, de a mérések 

folytatására a közeljövőben sor fog kerülni. 

 

 

10. ábra: Omnitrope kalibráló (5 mg/1,5 ml) elektroferogramja (D minta) látható. 

 

Az elektroferogramon látható, hogy a 15. percnél mutatott elnyelési maximumot a 

somatropin. A későbbi vizsgálatok során ez az adat kvalitatív paraméterként is szolgál. 

 

 

* 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: Omnitrope 10 mg/1,5 ml) elektroferogramja (B minta) látható. 

 

A szintén 15 perces migrációs idővel vándorló fehérje a somatropin jelenlétét támasztja 

alá. 

 

 

 

12. ábra: Genotropin 5,3 mg/ml) elektroferogramja (A minta) látható. 

Degradációs 

termék 

Degradációs 

termék 

* 

* 
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Az ábrán látható, hogy a csúcsok nem váltak el tökéletesen. Ez a tény degradációs termék 

jelenlétére utal, amit a későbbiekben tömegspektrométer (MS) segítségével szeretnénk 

igazolni. 

  

 

13. ábra: Genotropin 5,3 mg/ml) elektroferogramja (C minta) látható 

 

A C minta elektroferogramjából jól látható, hogy ebben az esetben nem jelentek meg 

degradációs termékek a spektrumon, vélhetően nagyobb tisztaságú/ megfelelően tárolt 

vagy szállított készítményt adott el nekünk a forgalmazó. 

A mennyiségi meghatározás megdöbbentő eredményt hozott, hiszen 2 készítmény esetén a 

100 %-os elméleti koncentrációhoz képest kapott valós koncentráció picivel meghaladta az 

50 %-ot, 52 % és 53 % volt. Az Omnitrope 10 mg/ 1,5 ml esetén súlyosabb eltérést 

tapasztaltunk, hiszen hatóanyag-tartalma épphogy súrolta a 35 %-ot. Ebben az esetben 

vagy a készítmények bomlásából adódó eltérésre, vagy pedig ennél korábbi eseményre, a 

gyártás folyamán keletkezett szándékos vagy véletlen hibára vezethető vissza probléma 

(14. ábra). 

* 
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14. ábra: Somatropin-tartalmú készítmények mért hatóanyagtartalma 

 

Az alábbi 15. ábra mutatja, hogy szignifikáns módon (p<0,001) kisebb volt valamennyi 

internetes forrásból beszerzett somatropin tartalmú gyógyszer hatóanyagtartalma. Ilyen 

mértékű eltérés esetén elmaradhat a várt hatás, hiszen egy adagolási dózis nem biztos, 

hogy tartalmazza a hatáshoz szükséges növekedési hormon mennyiséget. Elmondható, 

hogy a vásárló/beteg több tízezer forintot fizet ki egy olyan termékért, ami nem fogja 

meghozni számára a várt eredményt. Továbbá a fogyasztót veszélyeztethetik a készítmény 

egyéb tulajdonságai, mint például mikrobiológiai szennyezés, lejárt és átcímkézett, 

degradációs termékeket és bomlásból származó vegyületeket tartalmazó ampullák.  

 

 

15. ábra: Online rendelt készítmények hatóanyagtartalma 

 

Somatropin-tartalmú készítmények Hatóanyagtartalom

Omnitrope 10 mg/1,5 ml (B minta) 34,78%

Genotropin 5,3 mg/ml (A minta) 53,21%

Genotropin 5,3 mg/ml (C minta) 52,49%

p< 0,001 

p< 0,001 

p< 0,001 
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A növekedési hormon készítmények minőségi és mennyiségi analízise során az alábbi 

következtetésekre jutottam: 

1. Az ampullák mindegyike tartalmaz Somatropint. 

2. Az ampullák elméleti koncentrációja és a valós koncentráció között szignifikáns 

különbség mutatható ki. 
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5. Összefoglalás 

Az egyik ok, amiért a Somatropin-tartalmú készítmények legális és illegális alkalmazását 

választottam szakdolgozatom tárgyaként az, hogy rendkívül aktuális, szerteágazó és akár a 

mindennapi életünket is érintő témáról van szó. Másrészt az a véleményem, hogy a 

gyógyszerészeknek is részt kellene venniük ezen illegális tevékenység visszaszorításában. 

A dolgozat első fejezete kitér a probléma mértékére, előfordulására, valamint ezáltal 

rávilágít a gyógyszer gyártók, forgalmazók, kormányok, vámhatóságok összefogásának 

szükségességére. A második fejezetben a Somatropin, mint modellvegyület került 

bemutatásra és rávilágítotam, hogy a gyógyszernek a törzskönyvezett indikációin túl nem 

csupán off-label terápiás alkalmazása van, hanem illegális módon testépítésre, fogyasztó 

kúrák céljából és fiatalításra is alkalmazzák világszerte. A biológiai készítmény alapvető 

farmakológiai hatásának bemutatásán túl kitértem a helytelen alkalmazás velejárójaként 

kialakuló súlyos mellékhatásokra is, melyeknél hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy a 

törzskönyvi leiratban feltüntetett betegségek, megfelelő adagolási mód és minőségében, 

biztonságában nem kifogásolható gyógyszer esetén ezekkel nem kell számolnunk. 

A harmadik fejezetben ismertetett metodika, melyet a PTE ÁOK Bioanalitikai Intézetének 

együttműködésével dolgoztam ki, az internetes forrásból származó készítmények 

eredetiségét hivatott vizsgálni. Kapilláris elektroforézis segítségével bizonyítást nyert, 

hogy a három online rendelt készítmény mindegyike tartalmazott ugyan Somatropint, de 

azt nem az előírt koncentrációban, a hatóanyag-tartalom két esetben épphogy 50% feletti 

volt, egy esetben pedig alig 35%. A vizsgálati eredmények alapján az alábbi 

következtetéseket vonhatjuk le: 

 Az általam azonosított internetes gyógyszertárak illegális tevékenységet folytatnak. 

 Akárki hozzájuthat vényköteles biológiai gyógyszerhez vény nélkül interneten 

keresztül. 

 A postázott készítmények szállítási feltételeit nem biztosítják az online patikák. 

 Az eredményeim alapján elmondható, hogy többnyire drágábbak az internetről 

beszerzett termékek, mint a hazai gyógyszertári forgalomban kapható azonos 

hatóanyag tartalmú és nevű gyógyszerek. 

 

A fentebb említett eredményeink ismeretében elmondható, hogy a biológiai gyógyszerek 

szabad elérhetősége valós rizikót jelent a betegek és felhasználók számára. A probléma 

térnyerésével az egészségügyi ellátásba is számos olyan beteg kerülhet, akik 
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egészségkárosodásának hátterében bizonyos gyógyszerek nem indikációnak megfelelő 

alkalmazása állhat. Ezért kiemelkedőnek tartom a jogalkotás és az egészségügyi dolgozók, 

főként a gyógyszerészek, szerepét a probléma megoldásában. A jövőben főként két, 

nagyon is összefüggő tényezőt kellene megoldani: 

 Elsősorban az internetes gyógyszer-kereskedelem gyógyszer- és betegbiztonsági 

feltételeinek nemzetközileg egységes meghatározására lenne szükség. Ezáltal a 

fogyasztók/betegek megfelelő minőségű, hatásos és biztonságos gyógyszereket 

kaphatnának, tehát az egészségügyi kockázat jelentős mértékben csökkenne. 

 Másodsorban a fogyasztók kampányszerű tájékoztatása által minél szélesebb 

körben fel kell hívni a lakosság figyelmét az online gyógyszerforgalmazás 

előnyeire és hátrányaira, valamint a legális és biztonságos források megismerésére. 

Mindezek következményeként csökkenne a helytelen és felelőtlen gyógyszerhasználat 

eredményeként az egészségügyi ellátásba bekerülő személyek száma. Továbbá, ha 

kevesebb lenne ezeknek a betegeknek a száma, akkor az egészségügy költségeit is át 

lehetne csoportosítani. Egy ilyen változtatható tényező segíthetné az egészségügyi források 

valós célcsoporthoz történő elérését, tehát az egészségügyi szektor hatékonyabb 

működését.  
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