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MONITOROWANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. 
 

Wprowadzenie 

Wyniki badań klinicznych leku przeprowadzanych przed wprowadzeniem go na rynek nie 
są w stanie dostarczyć w pełni wyczerpujących informacji dotyczących bezpieczeństwa czy 
interakcji z innymi lekami. Wynika to między innymi z ograniczonej liczby badanych 
pacjentów, jak również wykluczenia pewnych subpopulacji z badania (np. dzieci, osób 
starszych, chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby). Zachodzi w związku 
z tym potrzeba dalszego monitorowania reakcji niepożądanych, już po dopuszczeniu leku 
do obrotu. Dzięki temu można wykryć rzadko występujące działania niepożądane oraz 
analizować interakcje między lekami. Przedłużenie badań klinicznych pozwala również 
szacować ryzyko wystąpienia powikłań w grupach pacjentów wykluczonych z wcześniej-
szych badań. 

Kwestionariusze 

Wykorzystanie kwestionariuszy w monitorowaniu działań niepożądanych pozwala zebrać 
szczegółowe dane od stosunkowo dużej liczby lekarzy i pacjentów. Do identyfikacji 
pacjentów można wykorzystać systemy wystawiania recept lub zautomatyzowane systemy 
opieki zdrowotnej. Następnie do lekarzy lub bezpośrednio do pacjentów przesłane zostają 
ankiety zawierające między innymi: pytania dotyczące czasu leczenia, dawki leku, innych 
stosowanych leków, zaobserwowanych reakcji niepożądanych oraz tak zwane pytania 
metryczkowe (np. płeć, waga, wiek).  

Proces monitorowania działań niepożądanych można znacznie wspomóc, korzystając 
z systemu do wprowadzania danych ankietowych. Oferta StatSoft zawiera również tego 
typu narzędzie, dostosowywane do specyficznych potrzeb klienta. Nasze rozwiązanie ma 
na celu usprawnienie gromadzenia informacji z kwestionariuszy wypełnianych przez wielu 
lekarzy oraz zapewnienie odpowiedniego formatu danych. System wykorzystuje szablon 
kwestionariusza, przechowywany w bazie danych, co pozwala na łatwe dostosowywanie 
schematu ankiety na potrzeby kolejnych kwestionariuszy monitorujących bezpieczeństwo 
leków. 
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System uwzględnia wszystkie rodzaje pytań – od pytań jednokrotnego wyboru, wielokrot-
nego wyboru, po pytania otwarte, skale i pytania z kilkoma odpowiedziami różnego typu. 
Zastosowanie tego typu kwestionariusza umożliwia narzucenie określonego typu odpowie-
dzi oraz wprowadzenie pytań filtrujących. Dzięki temu osoba wypełniająca ankietę nie ma 
na przykład możliwości zaznaczenia wielu odpowiedzi w przypadku pytań jednokrotnego 
wyboru lub wybrania dawki, która nie dotyczy danego produktu. Pozwala to ograniczyć 
liczbę omyłkowych wpisów i ułatwia przygotowanie danych do analizy. 
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Zastosowanie technologii ASP sprawia, że system jest dostępny z dowolnego miejsca przez 
przeglądarkę internetową. Mechanizm zarządzania użytkownikami umożliwia między 
innymi nadawanie innych praw dostępu dla administratorów systemu oraz ankietowanych 
pacjentów i lekarzy. Po zalogowaniu się osoba wypełniająca kwestionariusz ma możliwość 
wprowadzenia danych do nowej ankiety lub aktualizacji już istniejącego kwestionariusza 
(na przykład w przypadku pojawienia się kolejnych reakcji niepożądanych). Wszystkie 
dane są zapisywane w centralnej bazie danych, co w znacznym stopniu usprawnia przepro-
wadzanie późniejszych analiz. 
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Analiza danych 

Program STATISTICA oferuje pełen zakres narzędzi statystycznych i graficznych, dzięki 
którym można wydobyć z danych ankietowych informacje dotyczące bezpieczeństwa leku. 
STATISTICA dostarcza zarówno podstawowych narzędzi analitycznych takich jak: szereg 
metod do analizy graficznej, statystyki opisowe, testy statystyczne, analiza wariancji czy 
metody służące do dopasowania rozkładów, jak i narzędzi do bardziej zaawansowanej 
analizy.  

Wstępny etap analizy obejmuje zazwyczaj proste zestawienia oraz graficzny i liczbowy 
opis danych zebranych w kwestionariuszach. Do badania empirycznych rozkładów zmien-
nych można wykorzystać tabele liczności lub ich graficzną prezentację w postaci wy-
kresów kołowych, histogramów czy wykresów ramka-wąsy. Identyfikację rozkładów oraz 
prowadzenie porównań ułatwia również wyliczenie charakterystyk liczbowych rozkładów, 
takich jak: miary położenia (średnia arytmetyczna, mediana, dominanta) czy miary zmien-
ności (odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, rozstęp).  
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Analizując bezpieczeństwo leku, mamy na ogół do czynienia ze zbiorem danych, który nie 
jest całkiem jednorodny. W związku z tym zwykle zachodzi potrzeba przeprowadzenia 
analiz w określonych grupach przypadków – na przykład w podziale na: płeć, wiek lub 
rodzaj równolegle przyjmowanych leków. W tym celu wykorzystuje się również wykresy 
skategoryzowane umożliwiające jednoczesne porównanie rozkładów zmiennych w posz-
czególnych grupach. Tego typu analizy są najczęściej punktem wyjścia do testowania 
istotności różnic między grupami i uogólniania wniosków z przeprowadzonych badań na 
całą populację.  

 

Jednym z najczęściej spotykanych narzędzi służących do analizy danych ankietowych są 
tabele dwudzielcze (lub wielodzielcze) umożliwiające zidentyfikowanie prostych relacji 
między zmiennymi. Tabele dwudzielcze powstają w oparciu o podział badanej grupy na 
kategorie wyznaczone przez dwie zmienne i zawierają liczności odpowiadające poszcze-
gólnym kategoriom. Do oceny statystycznej istotności związku między zmiennymi naj-
częściej stosuje się test niezależności χ² Pearsona lub dokładny test niezależności Fishera 
(w przypadku tabel 2x2). Z kolei siłę powiązań między zmiennymi pozwalają określić 
współczynniki korelacji, na przykład współczynnik kontyngencji C Pearsona, współczyn-
nik V Cramera i inne. 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html    www.statsoft.pl/pharma               Copyright © StatSoft Polska 2009 
 

126

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

 

Często oprócz analizy zależności między zmiennymi trzeba również ocenić wpływ pewne-
go czynnika na zachowanie badanej zmiennej dwustanowej (na przykład wystąpienie lub 
brak działania niepożądanego w zależności od długości terapii). W takich sytuacjach 
pomocne okazuje się narzędzie Krzywe ROC w STATISTICA, które można pobrać ze strony 
internetowej StatSoft. Analiza krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic) obej-
muje między innymi: obliczenie odpowiednich miar, wyznaczenie i porównanie krzywych 
ROC oraz ustalenie optymalnej wartości progowej. Dodatkowy moduł pozwala obliczyć 
miary powiązania/efektu – ryzyko eksponowanych, ryzyko nieeksponowanych, ryzyko 
populacji, ARR (bezwzględne zmniejszenie ryzyka), NNT, RR (ryzyko względne) oraz OR 
(iloraz szans). 

Przeprowadzenie bardziej zaawansowanej analizy danych z kwestionariuszy jest możliwe 
dzięki wykorzystaniu szeregu technik analizy wielowymiarowej zawartych w programie 
STATISTICA – między innymi analizie korespondencji, analizie skupień oraz wybranym 
metodom drzew klasyfikacyjnych. Wbudowane środowisko programistyczne STATISTICA 
Visual Basic pozwala dodatkowo zautomatyzować cały proces wykonywanych analiz, 
łącznie z tworzeniem gotowych raportów bezpieczeństwa leku. 
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Podsumowanie 

W badaniach bezpieczeństwa leku po wprowadzeniu go na rynek często wykorzystuje się 
kwestionariusze, dzięki którym uzyskuje się bardziej szczegółowe informacje o działaniach 
niepożądanych czy interakcji z innymi lekami. Wychodząc naprzeciw potrzebom związa-
nym z monitorowaniem bezpieczeństwa leku, StatSoft przygotował system do wprowadza-
nia danych ankietowych. System oparto na technologii ASP, dzięki czemu jest on dostępny 
z dowolnego miejsca przez przeglądarkę internetową. Umożliwia on bezpośrednie groma-
dzenie informacji z wszystkich ankiet w centralnej bazie danych oraz łatwe dostosowanie 
kwestionariuszy do kolejnych produktów. Szereg innych narzędzi z rodziny STATISTICA 
zapewnia z kolei łatwy dostęp do zebranych informacji i wykonanie analiz, włącznie z wy-
generowaniem gotowego raportu, dzięki wbudowanemu środowisku STATISTICA Visual 
Basic. Dzięki temu można zapewnić wsparcie każdego etapu monitorowania bezpieczeń-
stwa leku – od gromadzenia i przygotowania danych, przez cały proces analityczny, aż po 
automatyczne generowanie raportów. 
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