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• Piacra lépés új indikációban: klinikai vizsgálatok 
 → adatkizárólagosság, prémium ár, szabadalmi védettség 
 
• Csak a forgalomba hozatali engedély megszerzésével lehet piacra lépni 

 
• Termékre vonatkozó információkat hatósághoz benyújtani 
 SmPC (Summary of Product Characteristics) és  
 PIL (Patient Information Leaflet) 
 
• A generikus termék információinak azonosnak kell lenni az originátoréval 

 
 

„Második indikáció” 
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• Az alapszabadalom lejártakor további indikációk gyakran védettek 
maradnak 

• A gyógyszer gyártható, de a védett indikációkban nem alkalmazható 

• Originátoréval megegyező információtartalom: bitorlás gyanúja 

• Generikusok korlátozása 

• Ennek elkerülésére a generikus gyártó kizárhatja a forgalomba hozatali 
engedélyből a védett indikációt: 

„carving-out” vagy „skinny labelling” 

„Carving-out”, „skinny labelling” 
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„Off-label use” 
 

a gyógyszer alkalmazása nem engedélyezett indikációban, dózisban, 
adminisztrációs úton vagy korosztály számára 

 
 
 

a generikus „carving-out” lépése formálissá válik 
 

Piaci hatások 
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Ellentmondás a szabadalmi jog és az egészségügyi szabályozás 
között 

– a legtöbb országban az indikáció vagy a dózis nem kerül feltüntetésre a 
gyógyszer felírásakor  

– a gyógyszerészt ösztönzik vagy kötelezik az olcsóbb generikus 
gyógyszer kiadására 

– az egészségbiztosító visszatérítése vagy kedvezménye független a  
megjelölt indikációtól 

 
 

az egészségügyi szabályozás az „off-label” alkalmazást segíti 

Szabadalmi jog vs. egészségügyi szabályozás 
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• A hatóanyag oltalom  2013-ban lejárt ( SPC megszűnt) 
• Data exclusivity :         2014. júliusában lejárt 
• Pfizer Lyrica® készítmény 2004. július EMA engedély 
  epilepszia 
    generalizált szorongás (GAD) 
            neuropátiás fájdalom 
• EP 0 934 061 B1 (Warner-Lambert ): 
 CSAK  fájdalom indikációt véd 2017. júliusig + SPC 

• Svájci  típusú  igénypont: 
       1. Use of [pregabalin] or a pharmaceutically acceptable salt thereof 

      for the preparation of a pharmaceutical composition for treating 
      pain. 

       3. Use according to Claim 1 wherein the pain is neuropathic pain. 
 

• Szabadalom érvényességi jogviták, központi korlátozás EPO előtt 
 

Pregabalin/Lyrica szabadalmi védettsége 
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• Lyrica forgalma 2013-ban  310 mio USD UK-ban* 
        54%  fájdalom indikáció 

         12%  GAD, pszichiátria         
    2%   epilepszia 
         32%  egyéb (off-label use)  
                   *Forrás :IMS Health adatbázis 

• Pfizer 2014 Lyrica engedély kiegészítése: 
 4.4 Special warnings and precautions for use:  
 Misuse, abuse potential or dependence 

 
  „Caution should be exercised in patients with a history of substance abuse and the 

patient should be monitored for symptoms of pregabalin misuse, abuse or 
dependence (development of tolerance, dose escalation, drug-seeking behaviour 
have been reported).” 
 

Lyrica indikációk szerinti forgalma UK 
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• Actavis forgalomba hozatali engedélyt kért a Lecaent® készítményre skinny 
labellel,  CSAK epilepszia és  GAD 

• WL: Actavis változtassa meg a Lecaent csomagolását: „e termék nincs 
engedélyezve fájdalom kezelésére, nem adható ki” (Packaging notice)   

• Actavis:  a packaging notice azt sugallaná : egészségügyi kockázat fájdalom 
indikációban,  bizalmatlanságot kelt, a gyógyszertárak nem rendelnek. 

• WL: bitorlási pert indított, ideiglenes intézkedést kért 2014. nov., 
kifogásolta  az Actavis  a betegtájékoztatóját. 

 
 
 

UK High Court 
Warner-Lambert v Actavis et al. 
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• Orvos: receptfelíró software 
– INN név, indikáció nincs feltüntetve (bizalmas), kiszerelés, dózis azonos az 

originális termékkel 
– NSH Drug Tariff A B C D kategóriák 

 
 
 
 
 
 

• Gyógyszerész: konzultál a beteggel az indikációról 
– más váltja ki a receptet, nem tudja az indikációt (idős)  

 
 

 

Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! 
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• Nem indokolt az ideiglenes intézkedés 
• Az Actavis jogszerűen lépett piacra a két off-

patented indikációban 
•  NHS útmutatás  orvosoknak 
 -  a szabadalmi oltalom alatt álló 

 neuropátiás fájdalom indikációban  csak a 
 Lyrica® védjeggyel ellátott originális 
 pregabalint  szabad felírni 

 -  a másik két indikációra pedig a
 generikus készítményeket 

 

UK High Court 
Warner-Lambert v Actavis et al. 
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Svájci típusú igénypontok a jogérvényesítésben 

• EPC1973 
 A.54(4) és G5/83 
   „svájci típusú” alkalmazási igénypont második indikációs 

 találmányok oltalmára  
„Use of compound X for the manufacture of a medicament for 
treating disease Y” 
„X vegyület alkalmazása Y betegség kezelésére szolgáló gyógyszer 
előállítására” 

• EPC2000 
 Új A.54(5) és G2/08   

          célhoz kötött termékigénypont  
„Compound X for use in treating disease Y” 
„X vegyület Y betegség kezelésére való alkalmazásra” 
 
 
 
 

Redundancia? 
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• UK  High Court  a svájci típusú igénypontról: 
– ”Swiss form is a process form” 

– "for treating pain" part of a Swiss form claim imports a requirement of 
subjective intention on the part of the manufacturer that the pharmaceutical 
composition will be used for treating the specified  condition.„  [para 111 of 
the judgement]                                                                      intention= knowledge ? 

     EPC 2000 igénypontra nem alkalmazható  

• UK  Court of Appeal : „Foreseeability  test”:  

– A bitorlás akkor állapítható meg, ha a gyártó tudta vagy ésszerűen előre 
láthatta (foreseeability), hogy a gyógyszert végül fájdalom kezelésére fogják 
használni. 

– Közreműködői bitorlás: az előreláthatóság kritériuma mellett azt is bizonyítani 
kell, hogy a generikus készítményt  az orvos vagy a  gyógyszerész szándékosan 
(intentionally) a védett indikációban alkalmazta. 

 

Svájci típusú igénypontok a jogérvényesítésben 
Bitorlási teszt 

12 



• Németország:  közreműködői bitorlás 
– Warner-Lambert Company, LLC vs. Aliud Pharma GmbH 
 Regional Court of Hamburg 2015. április 2. 
– Aliud Pharma árkedvezményt adott egy betegbiztosítónak 
– Nem zárta ki a neuropátiás fájdalom indikációt 
– A skinny label ellenére a tenderen való részvétel közreműködői bitorlásnak 

minősül  
 
 
• Dánia: ideiglenes intézkedés patikák ellen 

– Warner-Lambert Company LLC and Pfizer Limited vs. Krka and the Danish 
Association of Pharmacies 

– 2014 Pfizer pert indított a dán eü hatóságok ellen, hogy nem veszik figyelembe 
a második indikációs szabadalmakat 

– A dán szabadalmi hivatal állásfoglalása: megerősítette a Pfizer aggodalmát 
– Ideiglenes intézkedés  220 patika ellen, mert közreműködhettek a jogsértő 

cselekmény végrehajtásában 
– Bíróság: Nincs bitorlás, miután Krka értesítette a gyógyszertárakat 
 
 

Pregabalin, Németország és Dánia 
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– Warner-Lambert Company v generic companies 
 Barcelona Commercial Court 2015. június 23. 
– 2015-ben több generikus is piacra lépett az off-patented indikációkban 
– a generikumok ára azonos az originátor termékkel 
– Pfizer önkéntesen csökkentette a Lyrica árát 
– Foreseeability ( az orvosok felfogják írni)? 
– Bíróság: A jelenlegi ES receptírási és kiadási szabályok alapján a generikum 

nem írható fel vagy adható ki off-label 
– Nem bitorlás 
– Nem közreműködői bitorlás 
– A bíróság megállapította, hogy a tényállás ES-ben más, mint DE vagy UK-ban 

 

Pregabalin, Spanyolország 
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– Warner-Lambert Company LLC, Pfizer Limited and Pfizer PFE France vs. Sandoz 
Gmbh 

 2015. okt .26.  Cour de la Cassation 

– WL követelte, hogy Sandoz ne vegyen részt tendereken, kivéve a két legális 
indikációt 

– Sandoz levélben értesítse az orvosokat, eü hatóságokat és kórházakat, hogy a 
generikum nem írható fel fájd.indikációban 

– Bíróság: A Sandoz megelőző intézkedései miatt nem bitorlás 

– A Sandoz potenciális piaci részesedése  144 m EUR-ról 6.6 m  EUR-ra csökkent 

Pregabalin, Franciaország 
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Zoledronic acid (Zometa) 
Novartis v Sun Pharmaceutical Industries 

• Zoledronsav alapszabadalom: 
 Novartis /Ciba Geigy EP 0275821 B1 (1986)   
  Lejár: 2013 
• Indikációs/adagolási rendet védő szabadalom: 
 Novartis EP 1296689 B1(2000)  
  Lejár:2021 
• Svájci típusú igénypont 
• Zoledronsav alkalmazása osteoporosis kezelésére, 2-10 mg adagokban, 

intravénásan adagolva; az adagolási periódus  legalább kb. 6 havonta 
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• Sun kijelenti a védett indikációt a forgalomba 
      hozatali engedélyből 
• Court of Appeal of The Hague megállapítja a 

bitorlást 

1. Sun tudhatta volna, hogy a terméket a védett indikációban alkalmazza 
• Sun elnyerte a VGZ biztosító nyilvános tenderét 
• a biztosító elvei alapján az indikációk köre nem korlátozható 
• Sun termékét kiadják a gyógyszerészek függetlenül a feltüntetett 

indikációktól és attól, hogy a Novartis terméke szerepel-e a vényen 

2. az eladás mértéke meghaladta a nem-védett indikációban elvárt 
mértéket 

 

Zoledronic acid (Zometa) 
Novartis v Sun Pharmaceutical Industries 
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• Court of Appeal megállapította, hogy Sun nem tett meg minden 
szükséges intézkedést, hogy megakadályozza a generikus zoledronsav 
védett indikációban történő alkalmazását 

• Ideiglenes intézkedés elrendelése → Sun kivonja a generikus 
zoledronsavat a piacról 

• Sun tájékoztatta a gyógyszerpiac szereplőit 
(egészségügyi biztosítókat, kórházi 
gyógyszerészeket, nagykereskedőket, 
egyesületeket, stb.) a védett indikációról 

Zoledronic acid (Zometa) 
Novartis v Sun Pharmaceutical Industries 
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• A District Court nem értett egyet a Court of Appeal döntésével és 
elutasította a közvetett bitorlást 

megállapította, hogy a Sun a terméke forgalmazásával nem szolgáltat 
eszközt harmadik fél számára a termék előállítására, mivel Sun 
terméke késztermék 

• District Court lehetőséget adott a Novartis számára, hogy a bizonyítsa a 
közvetett bitorlást egy következő beadványban 

 

Zoledronic acid (Zometa) 
Novartis v Sun Pharmaceutical Industries 
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• Egyenértékűség = bioekvivalencia egy referens termék vonatkozásában 
(EMA guideline) 

• Egyenértékű helyettesíthetőség : nemzeti kompetencia 
  gyógyszerköltségek lefaragása 
• A helyettesíthetőségi listát az OGYÉI teszi közzé 
       Csak az alkalmazási előiratban  szereplő  azonos  indikációkban  

 érvényesíthető! 
• A  felíró orvos szemszögéből: vényfelíró szoftver bioekvivalencia alapon  
• Mi történik a patikákban?    
 A kiadó gyógyszerésznek recepten szereplő BNO javaslatot össze kell(ene) 

vetni az alkalmazási előirattal, vagy  a helyettesíteni kívánt  gyógyszerével. 

Magyarország 
Egyenértékűség, egyenértékű helyettesíthetőség 
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Egy gyógyszerkészítmény valamely terápiás célra való 
alkalmasságának megítélése,  nemleges megállapítási eljárás  
 
SZTNH: 
 „kizárólag a megengedett terápiás javallat vehető figyelembe, az esetlegesen 
jelentkező egyéb hatások nem (akár szándékoltak és előreláthatóak, akár 
nem). A jelen esetben a betegtájékoztató 4.1 pontjában megfogalmazott 
kizárólagos és egyedüli terápiás javallat az orális fogamzásgátlás volt.”                                                
 
Szt. 37. §  (2) A nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, 
hogy a megjelölt szabadalom alapján ugyanarra a termékre vagy eljárásra 
vonatkozóan szabadalombitorlás miatt eljárást indítsanak. 

Magyarország 
Skinny label megítélése 
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• A jogbizonytalanság 
visszatartja a generikus 
gyógyszergyártó cégeket a 
közbeszerzési eljárásokban 
való részvételtől 

 
• Közérdek: a betegek olcsóbb 

gyógyszerekhez való 
hozzáférése 

 

Examples of second medical use patents  covering chemical 
molecule blockbuster products* 

*Forrás :EGA POSITION PAPER ISSUES AROUND SECOND MEDICAL USE PATENTS (Febr 2016) 

Mi ebből a tanulság? 

PRODUCT  SUBSTANCE 
EXPIRY (EP)  

NUMBER OF 
GRANTED USE 
PATENTS (EP) 

EXPIRY DATES 

(EP)   

Cabazitaxel  March 2016  1 (pending) 2030 (if  granted) 

Daptomycin  
Cubicin®   

Already expired   1 2021 

Degarelix  April 2023  3 2029 

Oxycodon  Already expired  1 2026 

Aripiprazole  Already expired  1 2022 

Levocetirizine  Already expired 2 2016/2023 

Ramipril   Already expired  1 2020 

Ezetimibe  2017 1 2022 

Venlafaxine  2008 1 2014 

Pregabalin  2013   1 2017 

Zoledronate  2013   1 2021 



Köszönjük a figyelmet! 
23 

http://epiteszforum.hu/galeria/richter-gedeon-kemiai-kutato-es-irodaepulet-kobanyan/52365
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