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LEÍRÁSA TERMÉK SZERINT 

 
 

 
 
Hatóanyag 

 
 

Izotretinoin 

 

 
Ország 

Kereskedelmi név, 
határerősség, 

gyógyszerforma 

A forgalomba 
hozatali engedély 

jogosultja 

 
Magyarország Sotret 10mg, lágy 

kapszula 
 

Terapia S.A. 
 

Magyarország Sotret 20mg, lágy 
kapszula 

Terapia S.A. 

 

Románia 
 

Sotret 10mg, capsule moi Terapia S.A 

 
 
 
 
 
 
Az érintett 
termék(ek) 
(márkanév/nevek): 

 

Románia 
 

Sotret 20mg, capsule moi Terapia S.A 

 
A forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának/Kérelmező neve 

 
 

Terapia S.A. 

 
 
 

Az adatbázis lezárásának időpontja ennél a modulnál 
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VI. rész: A kockázatkezelési tervben szereplő tevékenységek összefoglalása 
termék szerint 

 
 
VI.1 Az európai nyilvános értékelő jelentésben (EPAR) szereplő 
összefoglaló táblázatok elemei 

 
VI.1.1 A biztonságossági aggályok összefoglaló táblázata 

 
A biztonsági aggályok összefoglalása 

Fontos azonosított kockázatok: 1. Teratogenitás 
 

2. A-hypervitaminosis 
 

3. Májelégtelenség 
 

4. Emelkedett vérzsírszintek 
 

5. Benignus intracranialis 

nyomásfokozódás, tetraciklinekkel 

való egyidejű alkalmazás esetén 
Fontos potenciális kockázatok 6. Pszichiátriai kórképek (pl. depresszió, 

 

öngyilkossági gondolatok és pszichózis) 
 

7. A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és 
tünetei (pl. súlyos bőrreakciók: EM, SJS, 
TEN) 

8. Szembetegségek és szemészeti tünetek 
 

9. A csont- és izomrendszer, valamint a 

kötőszövet betegségei és tünetei 

10. Allergiás reakciók (pl. anaphylaxiás 

reakciók, allergiás vasculitis) 

11. Emésztőrendszeri betegségek és tünetek 

(gyulladásos bélbetegség) 

12. Emelkedett vércukorszint/diabetes 

Fontos hiányzó információk 13. 12 év alatti gyermekgyógyászati betegek 

 
VI.1.2 A Farmakovigilancia tervben szereplő folyamatban lévő és 
tervezett további farmakovigilancia vizsgálatok/tevékenységek (ha 
értelmezhető) 
 
Nem értelmezhető 
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VI.1.3 Az engedélyezést követő hatásossági fejlesztési terv 
összefoglalása (ha értelmezhető) 

 
Nem értelmezhető 

 
VI.1.4 A Kockázat-minimalizálási intézkedések összefoglaló táblázata 

 
 

 
Biztonságossági aggály 

 
Rutin kockázat-
minimalizálási 
intézkedések 

További 
kockázat-
minimalizálási 
intézkedések 

1. Teratogenitás Az alkalmazási előírás 4.3, 
4.4, 4.6 és 5.3 pontja 

Terhességmegelőz

ő program 
2. A-hypervitaminosis Az alkalmazási előírás 4.3, 

4.5, 4.9 és 5.3 pontja 
 
Nincs javaslat 

3. Májelégtelenség Az alkalmazási előírás 4.3, 4.4 
és 5.2 pontja 

 
Nincs javaslat 

4. Emelkedett vérzsírszint Az alkalmazási előírás 4.3, 
4.4, 4.8 és 5.3 pontja 

 
Nincs javaslat 

5. Benignus intracranialis 
nyomásfokozódás, tetraciklinekkel 
való egyidejű alkalmazás esetén 

Az alkalmazási előírás 4.3, 

4.4, 4.5 és 4.8 pontja 
 
Nincs javaslat 

6. Pszichiátriai kórképek (pl. 

depresszió, öngyilkossági 

gondolatok és pszichózis) 

 
 
Az alkalmazási előírás 4.4 és 
4.8 pontja 

 
 
Nincs javaslat 

7. A bőr és a bőr alatti szövet 
betegségei és tünetei (pl. súlyos 
bőrreakciók: EM, SJS, TEN) 

 
Az alkalmazási előírás 4.4 és 
4.8 pontja 

 
Nincs javaslat 

 

8. Szembetegségek és szemészeti 
tünetek 

 

Az alkalmazási előírás 4.4, 4.7 
és 4.8 pontja 

 

Nincs javaslat 

9. A csont- és izomrendszer, valamint 
a kötőszövet betegségei és tünetei 

 

Az alkalmazási előírás 4.4 és 
4.8 pontja 

 

Nincs javaslat 

10. Allergiás reakciók (pl. 
anaphylaxiás reakciók, allergiás 
vasculitis) 

 

Az alkalmazási előírás 4.4 és 
4.8 pontja 

 

Nincs javaslat 

11. Emésztőrendszeri betegségek és 
tünetek (gyulladásos bélbetegség) 

 

Az alkalmazási előírás 4.4 és 
4.8 pontja 

 

Nincs javaslat 

12. Emelkedett 
vércukorszint/diabetes 

 

Az alkalmazási előírás 4.4 és 
4.8 pontja 

 

Nincs javaslat 

13. 12 év alatti gyermekgyógyászati 
betegek 

 

Az alkalmazási előírás 4.4 és 
4.8 pontja 

 

Nincs javaslat 
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VI.2 A Nyilvános összefoglalás elemei 
 
VI.2.1 A betegség epidemiológiájának áttekintése 

 
Az acne az egyik leggyakoribb bőrbetegség. Az acne a pilosebaceous egység krónikus gyulladásos megbetegedése, 

amelynek klinikai jellemzői a következők: comedók, papulák, pustulák, csomók, ciszták és egyes esetekben hegesedés. Ez a 

leggyakoribb bőrgyógyászati probléma, amely a 12-24 év közöttieknek mintegy 85%-át érinti. A betegség nem okoz 

halálozást, de jelentős pszichológiai morbiditással rendelkezik. 

 
A nyugati fejlett ipari országokban elvégzett epidemiológiai vizsgálatok becslése szerint az acne prevalenciája a serdülők 

körében 50-95% között mozog a léziók számolására alkalmazott módszertől függően. Ha az enyhe elváltozásokat nem 

vették figyelembe és csak a közepesen súlyos vagy súlyos elváltozásokat számolták a gyakoriság még mindig 20-35%-os 

volt. Az acne elsősorban serdülőkori betegség. Gyermekeknél a mellékvesékben és a nemi szervekben az androgén 

hormonelválasztás megkezdődése váltja ki, és a növekedés befejeződésével általában elmúlik. Jelentős számú embernél, 

különösen nőknél azonban bizonyos mértékben a serdülőkor után is fennmarad. A probléma elmúlása után gyakran 

maradnak vissza olyan negatív következmények, mint az acnés hegek és a depigmentáció. A genetikai tényezők szerepét is 

felismerték; jelentős a hasonlóság egypetéjű ikrek esetében, illetve nagyobb a súlyos acne kialakulására való hajlam olyan 

személyeknél, akiknek családjában már előfordult ilyen. Jelenleg még keveset tudunk az öröklődési mechanizmusokról. 

Valószínűsíthető, hogy több gén is szerepet játszik az acne kialakulására való hajlam létrejöttében. Ilyen gének például a 

citokróm P450-1A1 és a szteroid-21-hidroxiláz enzimek génjei. Faji és etnikai tényezők ugyancsak szerepet játszhatnak az 

acne prevalenciájában, súlyosságában, klinikai megjelenésében és szövődményeiben mutatkozó különbségekhez. Úgy tűnik, 

hogy környezeti tényezőknek is lehet szerepük az acne prevalenciájában; a természetes életmódot folytató népeknél ugyanis 

nem alakul ki acne. Az utóbbi időben különös hangsúly került az étrendre, mert az epidemiológiai és kutatási vizsgálatok 

összefüggést találtak az acne és a nyugati étrend között. 

 
VI.2.2 A kezelés előnyeinek összefoglalása 

 
 A jelenlegi standard kezelés: 

 
Az acne kezelése a betegség típusától és súlyosságától függ, és történhet lokális és szájon át alkalmazott gyógyszerekkel. Az 

acne-kezelések az alábbi kategóriákba sorolhatók: 
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 Közvetlenül a bőrön alkalmazott kezelések (lokális kezelések) 
 

 Per os antibiotikumok (szájon át szedett tabletták) 
 

 Fogamzásgátló tabletták 
 

 Izotretinoin kapszula 
 

 Egyéb kezelések 
 
 
Lokális kezelések 

 
 

Enyhe vagy közepesen súlyos acne esetében általában ezek az elsőként választandó kezelések. Több különböző acne elleni 

hatóanyag van forgalomban, így a benzoil-peroxid, antibiotikumok (eritromicin, tetraciklin és klindamicin), retinoidok 

(például tretinoin, izotretinoin és adapalén), azelainsav és nikotinamid. 

 
Per os antibiotikum kezelés 

 
 

Az eritromicin vagy az egyik tetraciklin szájon át szedendő a megfelelő lokális kezeléssel kombinációban. 

 
Az antibiotikumokat minimum 2 hónapon át kell szedni és rendszerint addig kell folytatni, amíg már nem figyelhető meg 

további javulás, azaz legalább 6 hónapig. 

 
Fogamzásgátló tabletták 

 
 

A fogamzásgátló tabletták bizonyos fajtái az acne-ban szenvedő nőknek nyújtanak segítséget. A leghatásosabb 

készítmények egy hormongátlót (például ciproteront) tartalmaznak, ami csökkenti a bőr által termelt olaj mennyiségét. A 

kedvező hatás jelentkezéséhez általában legalább három-négy hónap szükséges. Mivel ezek a hatóanyagok gátolják az 

ovulációt, kevésbé alkalmasak olyan fiatal tinédzser lányok számára, akiknél az ovuláció még nem alakult ki megfelelően. 

 
Izotretinoin 

 
 

Az izotretinoin egy az A-vitaminnak közeli rokonságban álló gyógyszercsoport, a retinoidok egyik tagja. Több módon fejti 

ki hatását és több olyan tényezőt kezel, amelyek hozzájárulnak az acne és más bőrproblémák kialakulásához, például a 

fokozott faggyútermelődés (a faggyú a bőr által termelt olajos anyag) vagy az acnét okozó baktériumok. 
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Ez az erőteljes és hatékony kezelés azonban több súlyos mellékhatást okozhat és kizárólag bőrgyógyász írhatja fel. 

 
Az izotretinoin az acne minden típusát képes kezelni, beleértve a súlyos és mély acnét, valamint az acne krónikus formáit is. 

Hatásosnak bizonyult az antibiotikum terápiára, illetve a lokális kezelésre nem reagáló rezisztens acne esetében is. 

 
Az izotretinoint különösen hatásosnak találták a nodularis acne kezelésére. A nodularis acne során vörös csomók jelennek 

meg a bőrön, amelyek nagyon könnyen megduzzadnak. Az nodularis acne által okozott elváltozások mérete és alakja 

változó lehet. Kezeletlenül hagyva a nodularis acne hegesedést okozhat. 

 
Egyéb kezelések 

 
 

A fény- és lézerterápia gyulladásos acne kezelésére történő alkalmazása irányában folynak jelenleg fejlesztések, de ezeket a 

kezelési formákat még nem értékelték teljes mértékben és a súlyos gyulladásos acne kezelésében rendszerint hatástalanok. 

Az acne után visszamarad hegesedést csökkentő lézeres arckezelés tapasztalt sebészi gyakorlatot igénylő, bizonyítottan 

hatékony technika.  

 
Hogyan illeszkednek a gyógyszerek a terápiás lehetőségek közé? 

 
 

Az izotretinoin a súlyos acne kezelésére engedélyezett és leggyakrabban alkalmazott készítmény, sokszor olyan esetekben, 

amikor hegesedés és pigmentáció is előfordul. 

 
A jelenlegi törzskönyv szerint a „A Sotret (izotretinoin) az acne olyan súlyos formáinak (nodularis 

acne, acne conglobata, vagy maradandó hegesedés veszélyével járó acne) kezelésére javallt, 

melyek a hagyományos, szisztémás antibakteriális és helyi kezelésre nem reagálnak”. 

 
Ezen kívül, fogamzóképes nők esetében a Sotret (izotretinoin) kizárólag olyan nők számára javallt, akik nem terhesek. 

 
A beteg nagy részénél az acne egyszeri 16-24 hetes izotretinoin kúra után jelentős javulást mutat, bár a kezelés első néhány 

hetében az állapot súlyosbodhat, mielőtt elkezd javulni. 
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Az acne a kezelés befejeződése után még akár 8 héten át javulhat. Ezért az újabb kezelési ciklus nem kezdhető meg ennek 

az időnek a leteltéig. 

 
Kisszámú betegnél az acne enyhébb formában (javulás után), de tovább folytatódhat az izotretinoin kezelés után is, ez 

azonban hagyományos terápiákkal, például antibiotikumokkal kontrollálható. Másoknál előfordulhat, hogy az izotretinoin-

kezelés abbahagyása után az acne kiújul és esetenként hosszabb vagy második kezelési ciklus szükséges. 

 
VI.2.3 A kezelés előnyeivel kapcsolatos ismeretlen tényezők 

 
Mivel az izotretinoin 12 éves vagy az alatti gyermekek és májelégtelenségben szenvedők számára ellenjavallt, korlátozott 

információ áll rendelkezésre az izotretinoin kinetikájával, előnyeivel és kockázataival kapcsolatban, ezekben a 

betegcsoportokban. 

 
VI.2.4 A biztonságossági aggályok összefoglalása 

 
Fontos azonosított kockázatok 

 
Kockázat Tudnivalók Megelőzési lehetőség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Születési 
rendellenességek 
[Teratogenitás] 

Az izotretinoin a terhesség alatt a 
gyógyszert szedő nők csecsemőinek 
35%-ánál idézett elő bizonyos 
születési rendellenességeket. 
 
A csecsemők többségénél ez a 
születési rendellenesség a kicsi 
vagy hiányzó fül, hallási és látási 
problémák voltak. Egyeseknél kis 
álkapocs, kisméretű fej, szájpad-
hasadék fordult elő, illetve voltak 
olyanok, akik csecsemőmirigy nélkül 
születtek. Életveszélyes 
szívproblémák és agy körüli vizenyő 
fordult elő az érintett csecsemők 
közel felénél. 
 
Az érintett csecsemők közül számos 
esetben fordult elő közepesen 
súlyos vagy súlyos mentális 
retardáció. Ezek a problémák 
születéskor még nem fedezhetők 
fel, csak gyermekkorban. 

 
 
 
 
 
 
Igen, az alábbiak 
biztosításával: 
 terhes nők nem 
kaphatnak 
izotretinoin-
kezelést 

 a nők nem 
eshetnek teherbe 
az izotretinoin-
kezelés alatt és 
utána még egy 
hónapon át 
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Kockázat Tudnivalók Megelőzési lehetőség 

 Az érintett gyermekekre 
gyakorolt hosszú távú hatások 
jelenleg még nem ismertek. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-vitamin toxici- 
tás/túl magas A-
vitamin-szint a 
szervezetben 
[A-hypervitaminosis] 

Számos tanulmány igazolja, hogy a 
túlzott mennyiségű A-vitamin a 
szervezetben A-vitamin toxicitást 
okoz. 
Az izotretinoin egy A-vitamin 
analóg, ami kémiai szerkezetét 
tekintve az A-vitaminhoz nagyon 
hasonló. Mivel az izotretinoin a 
biológiailag aktív retinoidok 
egyike és könnyen alakul át all-
transz retinsavvá, a becslések 
szerint az izotretinoin 100-szor 
erősebb hatású, mint az étrendi 
A-vitamin, ami miatt az 
izotretinoin mellékhatásai nagyon 
emlékeztetnek az A-
hypervitaminosis vagy az A-
vitamin toxicitás tüneteire.  

 

 
 
 
 
 
Igen: 
 tájékoztatással 
az A-vitamin 
toxicitás jeleiről és 
tüneteiről 

 
 A-vitamint 
tartalmazó étrend-
kiegészítők 
kerülésével 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem megfelelő 
májműködés, illetve akár 
májelégtelenség 
[Májelégtelenség] 

Az izotretinoin klinikai 
vizsgálataiban az izotretinoinnal 
kezelt egészséges önkéntesek 
15%-ánál jelentették a kezelés 
alatt a májenzim értékek enyhe 
vagy közepes mértékű 
emelkedését. A májenzimszintek 
emelkedése a májsejtek lehetséges 
gyulladására vagy károsodására 
utal. 
Az izotretinoin a májban 
metabolizálódik és ennek 
eredményeként károsodást 
okozhat azáltal, hogy a szervet 
borító rétegen hegszövet alakul ki. 
Az ismétlődő károsodás, ismételt 
helyrehozatalt igényel, így a 
szűrési kapacitás csökken. Ez az 
állapot hepatitishez, cirrhosishoz 
és végső soron májelégtelenséghez 
vezet. 

 
 
 

Igen: 
 A májenzimszintek 

ellenőrzésével (a 
terápia előtt és alatt) 
 a potenciálisan 

hepatotoxikus 
gyógyszerekkel való 
egyidejű kezelés, az 
A-vitamint 
tartalmazó étrend-
kiegészítők szedése 
(a kis dózisú A-
vitamint 
tartalmazóké is) és 
a túlzott 
alkoholfogyasztás 
kerülésével. 
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Kockázat Tudnivalók Megelőzési lehetőség 

 A magas enzimszint ennek a 
problémának az egyik jele lehet. 
Azonban a gyógyszert szedő 
embereknek 15 százalékánál 
előfordul magas májenzimszint, ami 
gyakran magától elmúlik a kezelés 
alatt vagy utána. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A zsírok 
mennyiségének 
emelkedése a 
vérben 
[Emelkedett vérzsírszint] 
 

Több vizsgálat igazolja, hogy az 
izotretinoint szedő betegeknél 
megemelkedhet a trigliceridek és 
lipidek szintje. klinikai 
vizsgálatokban a betegeknek 
mintegy 25%-ánál emelkedett meg 
a trigliceridek szintje 800 mg/dl fölé 
és körülbelül 15%-nak emelkedett 
meg a HDL szintje, 7%-nak pedig a 
koleszterintszintje. 

 
Az izotretinoinnal összefüggő 

dyslipidaemia a kezelés leállítása 
után magától megszűnhet. 

 
 
 
 
 
 
 Igen, megfelelő 
előkezeléssel és 
utánkövető 
vérzsírszint-
vizsgálatokkal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magas koponyaűri 
nyomás 
[Benignus intracranialis 
nyomásfokozódás, 
tetraciklinekkel való 
egyidejű alkalmazás 
esetén] 

Az intracranialis nyomásfokozódás 
vagy agyi duzzanat az A-vitamin 
toxicitás és az izotretinoin súlyos 
mellékhatásainak egyike. Úgy tűnik, 
hogy ez főként akkor fordul elő, 
amikor a gyógyszert tetraciklinekkel 
kombinálják. Az izotretinoint szedők 
kevesebb mint egy százalékánál 
alakult ki emelkedett intracerebralis 
nyomás. 

 
Ennek korai tünetei: fejfájások, 
hányinger/hányás és/vagy homályos 
látás. Ha a tüneteket figyelmen kívül 
hagyják vagy nem jelentik, az állapot 
lassan romlik és életveszélyessé 
válhat. 

 
Az intracranialis nyomásfokozódás 
magától elmúlik, ha korán észlelik és 
leállítják az izotretinoin-kezelést. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igen: 
 a korai jelek 
ellenőrzésével 

 a tetraciklinek 
egyidejű 
alkalmazásának 
kerülésével 
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Kockázat Tudnivalók (beleértve annak okát, hogy miért 
tekintendő potenciális kockázatnak) 

Pszichiátriai problémák 
 

[Pszichiátriai kórképek (pl. 

depresszió, öngyilkossági 

gondolatok és pszichózis] 

Az izotretinoin és a pszichiátriai nemkívánatos események 
közötti kapcsolat ellentmondásos. Ebben a 
betegcsoportban gyakori a depresszív rendellenesség, és 
az enyhe vagy közepesen súlyos acnés betegeknek akár 
5,6%-ánál előfordulhat már meglévő depresszió vagy 
öngyilkossági gondolatok. Ritka esetekben beszámoltak 
öngyilkosságról az izotretinoin terápia ideje alatt, de kisebb 
gyakorisággal, mint az általános populációban várható 
lenne. 

 
A kezelés előtt és után előforduló depressziót 

összehasonlító vizsgálatok nem találtak szignifikáns 
növekedést a depresszió diagnózisa vagy a depresszív 
tünetek tekintetében. Sőt a személy acnés tüneteinek 
javulása gyakran csökkenti a szorongást és a depressziót. 
Ez a javulás különösen szembeötlő volt azoknál a 
betegeknél, akiknek pontszámai a közepesen súlyos vagy 
klinikai depresszió tartományában voltak. 

 
A korábbi depressziós tüneteknek a kórtörténet szerint 

kezeltnek kell lenniük az izotretinoin-kezelés megkezdése 
előtt, valamint a kezelés ideje alatt. Ezért fontos a 
pszichiátriai kórtörténet felvétele, az öngyilkossági 
gondolatok és kísérletek feljegyzése az izotretinoin 
terápia mérlegelése során. Bőrproblémák 

 

[A bőr és a bőr alatti 

szövet betegségei és 

tünetei (pl. súlyos 

bőrreakciók: EM, SJS, 

TEN)] 

Tekintettel arra, hogy az izotretinoin összezsugorítja a 
faggyúmirigyeket majdnem mindenkinél, aki ezt a 
kezelést kapja, bizonyos mértékű bőrszárazságot okoz. 

 
Az elszarusodott hámréteg izotretinoin okozta 

elvékonyodása az oka annak, hogy fokozódik az 
ultraibolya sugarakkal szembeni érzékenység. 

 
Az izotretinoin egyike azoknak az anyagoknak, amelyek 

lenyelve vagy bőrön alkalmazva ismerten hajlamosítanak 
arra, hogy napfény hatására bőrreakciók alakulnak ki. A 
fényérzékenység szerepel az izotretinoin mellékhatásai 
között, de az szakirodalom e tekintetben ellentmondásos. 
Csak néhány túlérzékenységi, fototoxicitási és 
fotoallergiás esetről számolnak be. 
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Kockázat Tudnivalók (beleértve annak okát, hogy miért 

tekintendő potenciális kockázatnak) 
 A hegesedés kockázata miatt fontos, hogy a betegek a kezelés 

alatt és azt követően még hat hónapig kerüljék a gyantával 
végzett szőrtelenítést (gyantázást) és a nem ablatiós lézeres 
arcbőrkezelést. Emellett a kezelés alatt és utána még legalább 
12 hónapig kerülni kell az ablatiós lézeres arckezelést, a 
dermabráziót és az acnés hegkezelést. 

Erythema multiforme, Stevens Johnson-szindróma és toxikus 
epidermalis necrolysis előfordulásáról számoltak be az 
izotretinoinnal összefüggésben, ami kórházi kezeléshez, 
rokkantsághoz, életveszélyes eseményekhez vagy halálhoz is 
vezethet. 

A Roaccutan forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a 
nemzetközi biztonságossági adatbázisában szereplő adatok 
alapos áttekintése után lehetséges összefüggést mutatott ki az 
izotretinoin alkalmazása és az olyan súlyos bőrreakciók, mint az 
erythema multiforme (EM), Stevens Johnson-szindróma (SJS) 
és toxikus epidermalis necrolysis (TEN). Az áttekintés során 66 
súlyos bőrreakciós esetet találtak, amelyeket világszerte 
jelentettek a mai napig az izotretinoin-kezeléssel 
összefüggésben; ezek a következők voltak: 15 SJS eset; 44 EM 
eset (ezek közül négy esetben a kiütés újra jelentkezett, amikor 
az izotretinoin-kezelést megkezdték); és öt TEN eset. 

Bár a bejelentések többségénél vannak más lehetséges 
magyarázatok is. az izotretinoin és ezen súlyos 
bőrreakciók közötti összefüggés nem zárható ki. 

 

Szemproblémák 
 

[Szembetegségek és 
szemészeti tünetek] 

A szemszárazság jellemzően enyhe, de előfordulhat. A 
szárazság esetenként enyhén homályos látást vagy szemirritációt 
okoz. Ezekben az esetekben a kontaktlencsék, különösen a 
kemény kontaktlencsék viselése problémás lehet. 

A megfigyelések szerint bizonyos izotretinoin okozta 
szemészeti mellékhatások nem szűnnek meg a gyógyszer 
abbahagyása után sem. Egyre több bizonyíték mutat rá arra is, 
hogy a szemmel összefüggő mellékhatások az izotretinoin 
expozíció után, bizonyos idő elteltével is rosszabbodhatnak. 

Az ilyen gyógyszereket szedő alanyoknál gyakran fordulnak 
elő az A-hypovitaminosisra emlékeztető tünetek, például az 
éjszakai látás csökkenése vagy a sötéthez való alkalmazkodás 
romlása. Az éjszakai látás romlása az izotretinoint szedők 
mintegy öt százalékánál fordulhat elő. 
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Kockázat Tudnivalók (beleértve annak okát, hogy miért 
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Ez azért alakul ki, mert az izotretinoin helyettesíti a 
retinsavat a pálcikákon (azok a sejtek a látóhártyán, amelyek 
lehetővé teszik a rossz fényviszonyok közötti látást) lévő 
receptoroknál. A betegeknek körültekintéssel kell eljárni 
éjszakai vezetés közben, vagy kerülniük kell a 
gépjárművezetést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izom-, ízületi és 

csontproblémák 

[A csont- és 

izomrendszer, valamint a 

kötőszövet betegségei és 

tünetei] 

Hatással lehet a csontokra, izmokra és ínszalagokra, és ízületi vagy 
izomfájdalmat okozhat. A becslések szerint az izotretinoint kapó betegek 15 
százalékánál alakulnak ki csont- és izomrendszeri tünetek a kezelés alatt.  

 
Az izotretinoin az ínak és ínszalagok meszesedését is okozhatja. Egyes 

beszámolók szerint bizonyos betegeknél az izotretinoin szedése után leállt a 
növekedés. Emellett csonttörésekről és a törött csontok gyógyulásának 
lelassulásáról is érkeztek bejelentések az izotretinoin szedésével összefüggésben. 
Az izotretinoin nagy adagban és hosszú ideig alkalmazva megzavarja a 
csontanyagcserét, így az ásványianyag-tartalom csökkenését, a csontok 
elvékonyodását, az epiphysisek korai záródását, valamint hyperostosist és 
periostosist okozhat. 

 
Ezen hatások oka az, hogy a többi retinoidhoz hasonlóan az izotretinoin is 

gátolja az új porc képződését, késleltetve ezzel az epiphysealis lemezben porc 
csontosodását, lelassítja a növekedést és ezt követően leállítja az összes meglévő 
porc csontosodását. Nagy dózisú izotretinoint (1 mg/ttkg) kapó acnés betegeknél 
az izotretinoin 6 hónapos alkalmazása után csökkent a csontsűrűség. Azonban az 
egyszeri 4-6 hónapos izotretinoin-kúrában (kumulatív dózis: 120 mg/kg) 
részesülő betegeknél nem jelentkezett klinikailag jelentős hatás a 
csontanyagcsere tekintetében. A meszesedések többsége tünetmentes és 
klinikailag nem jelentős. 
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Kockázat Tudnivalók (beleértve annak okát, hogy miért 
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 Nagy dózisú izotretinoin 2 évet meghaladó szedése a 
csontrendszer és az ínszalagok meszesedését okozta.  

 
Nagy izotretinoin adagok (napi 1 mg/ttkg felett), A-

vitamin kiegészítők szedése és a hosszú távú kezelés 
gyermekeknél csontrendellenességet, különösen az 
epiphysisek korai záródását okozták. 

 
Mivel a csontnövekedés befejeződésének életkora 

rendszerint egyénileg változik (a felső végtagoknál 17-20 
éves kor, az alsó végtagoknál 18.23 éves kor), és mivel 
sokaknak a tinédzserkor végén írják fel az izotretinoint, 
amikor a növekedés még tart, de már elkezdett lassulni, 
fennáll annak a kockázata, hogy az izotretinoin 
alkalmazása által okozott növekedéslassulást tévesen a 
növekedés természetes lassulásaként értékelik.  

Allergiás reakciók (pl. 

hirtelen jelentkező és 

halálos allergiás 

reakció, a vérerek 

gyulladása és 

károsodása) 
[Allergiás reakciók (pl. 
anaphylaxiás reakciók, 
allergiás vasculitis)] 

Az izotretinoin alkalmazásával összefüggésben anaphylaxiás 
reakciók és más allergiás reakciók előfordulásáról számoltak be. 
A bőrt érintő allergiák reakciók előfordulásáról és elszigetelt 
esetekben a végtagokon és más szervekben (így a vesében) 
kialakuló súlyos (gyakran purpurával járó) allergiás vasculitis 
(véraláfutások és vörös foltok) kialakulásáról számoltak be az 
izotretinoin terápia során. 

 
A szintetikus retinoidok jelentős gyulladáscsökkentő hatással 

rendelkeznek. Ez a hatások részben annak köszönhető, hogy 
gátolják az erős mediátorok (pl. eikozanoidok) felszabadulását a 
gyulladásos sejtekből, noha ritka esetekben halálos kimenetelő 
anaphylaxiás reakciók alakulhatnak ki a hatóanyagokkal vagy a 
gyógyszer bármely összetevőjével való korábbi érintkezéssel 
vagy anélkül is.  

Az izotretinoin kapszula szójaolajat tartalmaz, 
mogyoróolajat nem, de a mogyoróra allergiás bizonyos 
betegeknél keresztallergia alakulhat ki a szójafehérjével. 
Ezért a mogyoróra és szójára ismerten allergiás betegeknél 
oda kell figyelni az esetleges allergiás reakcióra, amelyet 
az izotretinoin kapszulákban lévő szójaolaj válthat ki. 

Bélgyulladás 
 

[Emésztőrendszeri 
Az izotretinoin és a gyulladásos bélbetegség közötti ok-

okozati összefüggést csupán elszigetelt esetekről érkező 
bejelentések igazolják. 
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betegségek és tünetek (pl. 
gyulladásos bélbetegség] 

Noha ezek a bejelentések igazolják az izotretinoin és a 
gyulladásos bélbetegség kialakulásának időbeni egybeesését, 
ezek a megfigyelések lehetnek véletlenszerűek, torzítások, 
illetve a gyulladásos bélbetegség természetes lefolyásának 
helytelen értelmezései is. 

 
Bizonyos esetekben lehetséges, hogy bár a gyulladásos 

bélbetegséget az izotretinoin expozíciót követően 
diagnosztizálták, maga a betegség valójában már az 
izotretinoin-kezelés megkezdése előtt kezdődött (azaz az 
izotretinoint olyan személyek kapták, akiknél a gyulladásos 
bélbetegség már jelen volt, de klinikai tünetei még nem 
mutatkoztak). A fordított oki összefüggés lehetősége: azaz a 
gyulladásos bélbetegség eredményezte az izotretinoin 
expozíciót. A pyoderma faciale egy olyan bőrgyógyászati 
betegség, amely könnyen összetéveszthető a súlyos acneval, de 
valójában a gyulladásos bélbetegség ismert extraintestinalis 
manifesztációja, amely a betegség diagnosztizálása előtt is 
jelentkezhet. 

 
Tekintettel arra, hogy a gyulladásos bélbetegség etiológiáját 

nagyrészt nem ismerjük, nehéz megbízhatóan értékelni azt, 
hogy az izotretinoin a gyulladásos bélbetegség kiváltó oka lehet-
e. Az ok-okozati összefüggés biológiailag továbbra is 
megbízható, de ugyanakkor érkeztek beszámolók arról is, hogy 
az A-vitamin származékok kedvező hatást fejtenek ki 
bélkárosodás esetén. A bizonyítékok hiánya nem 
szükségszerűen jelenti az oki kapcsolat hiányát. 

Emelkedett 
vércukorszint/cukorbeteg
ség [Emelkedett 
vércukorszint/diabetes] 

Egyes izotretinoint kapó betegek a vércukorszint-
szabályozás zavarait észlelték. Ezen kívül új diabeteses 
eseteket diagnosztizáltak az izotretinoin terápia során, 
noha ok-okozati összefüggést nem állapítottak meg. 
Az egyik javasolt mechanizmus az, hogy az acne 
izotretinoin-kezelése az inzulin-rezisztencia szindrómára 
emlékeztető módon csökkenti az inzulin-érzékenységet és 
módosítja a lipidanyagcserét, ami a vércukorszint 
szabályozás romlásához és egyes személyeknél 
cukorbetegséghez vezet. 

Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy az izotretinoin 
által kiváltott inzulin-rezisztencia átmeneti és a kezelés 
abbahagyása után megszűnik. 
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Fontos hiányzó információk 
 

Kockázat Tudnivalók 

Korlátozott információk 
a 12 év alatti 
gyermekeknél történő 
alkalmazással 
kapcsolatban 

Az európai irányelv alapján az izotretinoin nem 
alkalmazható 12 éves kor alatt; maximum napi 0,5 
mg/ttkg izotretinoint alkalmaztak sikeresen olyan acnés 
újszülötteknél és gyermekeknél, akik semmilyen más 
lokális vagy szájon át alkalmazott terápiára nem 
reagáltak. Egyes fiataloknál már a serdülőkor előtt, akár 
10 éves kor alatt is kialakul súlyos heges acne. 

Ha a súlyos bőrbetegség kezelésére izotretinoin 
alkalmazása szükséges, a csontnövekedés lelassulása 
esetén a hosszú távú kezelést a legjobb elkerülni. 

 
VI.2.5  A további kockázat-minimalizálási intézkedések összefoglalása a 

biztonságossági aggály szerint 
 

Ezek a további kockázat-minimalizálási intézkedések az alábbi kockázatra vonatkoznak: 
 

Születési rendellenességek (Teratogenitás) 
 

Kockázat-minimalizálási intézkedés(ek): Terhességmegelőző program 

Célkitűzés és indoklás: 
 

 az izotretinoinnal kapcsolatos teratogenitási kockázatokkal kapcsolatos ismeretek bővítése a betegek és 

az orvosok számára egyaránt: - az orvosoknak és a fogamzóképes nőknek tisztában kell lenniük azzal, 

hogy az izotretinoin expozíció a terhesség alatt rendkívül súlyos kockázatokat hordoz, ami akár 

életveszélyes születési rendellenességekhez, így arc- és koponya-elváltozásokhoz, központi 

idegrendszeri vagy szív-érrendszeri problémákhoz vezethet 

 a nőbetegek tájékozottságának és tudatosságának növelése 
 

 annak biztosítása, hogy az izotretinoint csak olyan nőbetegeknek írják fel, akik az acne súlyos 

formájában szenvednek, be tudják tartani a fogamzásgátlásra vonatkozóan előírt követelményeket, így 

az izotretinoin terápia teljes időtartama alatt meg tudják előzni a teherbeesést 

 annak biztosítása, hogy a nőbetegek az izotretinoin-kezelés megkezdésekor nem terhesek és a terápia 

ideje alatt, illetve a kezelés befejezését követően még egy hónapig nem esnek teherbe. 

Fő további kockázat-minimalizálási intézkedések- A Terhességmegelőző program 3 
részből áll: 
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Kockázat-minimalizálási intézkedés(ek): Terhességmegelőző program 
 

1. Oktatási program 
 

2. Terápia menedzsment 
 

3. A kiadás szabályozása 
 

1. Oktatási program  
 

Az oktatási program részeként az alábbi brosúrákat biztosítjuk a 11. mellékletben: 
 
 

 Orvosnak szóló útmutató az izotretinoin felírásához 
 

 Megerősítő nyilatkozat nőbetegek számára 
 

 Betegtájékoztató brosúra 
 

2. Terápia-menedzsment  
 

A Terhességmegelőző programban szereplő terápia-menedzsment alapvető elemei a 

következők:  
 

 oktatási anyagok biztosítása a betegek részére 
 

 orvos által felügyelt terhességi vizsgálat a kezelés alatt és 5 héttel a kezelés vége 

után 

 legalább egy, de lehetőleg 2 egymást kiegészítő fogamzásgátló módszer 

alkalmazása (a mechanikus módszert is beleértve) a terápia megkezdése előtt legalább 

egy hónapig, a kezelési időszak alatt folyamatosan, majd a terápia befejezése után 

még legalább egy hónapig. 

3. A kiadás szabályozása: 
 

 maximum 30 napra elegendő adag 
adható ki 

 

 az izotretinoin recept csak 7 napig váltható ki. 
 
 

VI.2.6 Tervezett engedélyezés utáni fejlesztési terv (ha értelmezhető) 
 
Nem értelmezhető 

 
VI.2.7 A Kockázatkezelési terv időben bekövetkezett változásainak összefoglalása 

 
Nem értelmezhető, új Kockázatkezelési terv 


