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ÖZET:
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ABSTRACT:
THE ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF THE PSYCHOTROPIC
DRUGS

Psikotrop ilaçlar›n klinik etkilerinin araﬂt›r›lmas› ve
de¤erlendirilmesi nerdeyse insanl›k tarihi kadar eskiye dayanmaktad›r ve özellikle son yar›m yüzy›lda giderek önem
kazanm›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k son yirmi senelik dönemde ise daha da
sistemleﬂtirilerek çok daha güvenli hale getirilmiﬂtir. Bu yaz›da
konunun önemi, bu konuda yap›lmas› gerekenler ve uygulamada karﬂ›laﬂ›lan güçlükler ile s›k karﬂ›laﬂ›lan hatalar vurgulanmaya ve bu alanda çal›ﬂma yapan araﬂt›rmac›lar›n dikkatleri
çekilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Although research and assessment of the clinical effects of
psychotropic drugs dates back to early periods of human
history, it has gained its momentum and significance during
last half century. In the last 20 years this research has been
systematized and made safer. In this article, the significance of
the clinical effectiveness of psychotropic drugs, how should
the difficulties encountered in the practice be overcome, and
what should be done, and emphasis on the common mistakes
conducted are discussed. We wish to provide more insights
for researchers in this field into these problems by reviewing
this subject.
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G‹R‹ﬁ
ozitif bilimlerin temel ilkelerinden birisi ve pozitif düﬂüncenin ilk basama¤› kuﬂkulanmakt›r. Psikofarmakolojide kuﬂkulanmak ise, psikotropik
bir ilac›n etkilili¤inin irdelenmesi ile baﬂlar. Bir psikotrop ilac›n klinik de¤erlendirilmesi için de kontrolsüz aç›k klinik çal›ﬂmalardan, plasebo ya da aktif standart
bir ilaçla karﬂ›laﬂt›rmal›, kontrollü, çift ya da daha fazla say›da kör randomize, paralel bir ya da daha fazla
koldan (arm) klinik denemelere kadar çok çeﬂitli yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir. Kontrollü klinik araﬂt›rma yapman›n amac›; akut tedavi ya da idame tedavisinde ilac›n etkisini di¤er etkilerinden, hastal›¤›n do¤al seyrindeki de¤iﬂmelerden, plasebo etkisinden ve daha önce
yap›lm›ﬂ klinik denemelerdeki önyarg›l› bak›ﬂ aç›lar›ndan ar›nd›rarak irdelemektir (1-13).
Bir klinik deneye, öncelikle sa¤lam ve do¤ru bir
varsay›m kurmakla baﬂlanmal›d›r. Ard›ndan, uygun
hasta ya da deneklerin özenle seçilmesi, uygun yöntemlerin kurulmas›, verilerin dikkatli bir ﬂekilde toplanmas› ve saklanmas›, uygun istatistiksel yöntemlerin
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kullan›lmas› ve elde edilen verilerin eski bilgilerin ›ﬂ›¤›nda ve yeni bulgular›n perspektifinde yordanmas› ve
yorumlanmas› ve buradan yeni ç›karsamalar yap›lmas›yla devam edilmelidir. Daha sonra ise bu araﬂt›rma
sonucunun yay›nlanarak ilgili herkesle paylaﬂ›lmas› aﬂamas› gelmektedir. Ço¤u kez genç araﬂt›rmac›lar›n
dergilere gönderdikleri araﬂt›rma yaz›lar› incelendi¤inde, bu aﬂamalardan birinde yap›lan bir hatan›n, bazen
aylar ve hatta y›llarca emek verilmiﬂ, bir o kadar da
harcama yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂman›n bilimsel de¤erini s›f›ra indirgeyip, çal›ﬂman›n dergi editörleri taraf›ndan daha ilk bak›ﬂta reddedilmesine yol açabildi¤i görülmektedir.
Bu yaz›da, psikotrop ilaçlar›n klinik etkilerinin araﬂt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi konusunun önemi, bu
konuda yap›lmas› gerekenler ve uygulamada karﬂ›laﬂ›lan güçlükler ile s›k karﬂ›laﬂ›lan hatalar vurgulanmaya
ve bu alanda çal›ﬂma yapan araﬂt›rmac›lar›n dikkatleri
çekilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (1).
Psikofarmakolojik ilerlemelerin ço¤unda bir ilac›n
yeni bir endikasyon için etkilili¤ine gözlemler sonucu
karar verilmektedir. Bilim de normal ﬂartlarda gözlem-
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den, varsay›m formülasyonuna ve varsay›m›n s›nanmas›na do¤ru ilerler. Ancak gerçek yaﬂamda baz› ilginç rastlant›lar da bilimsel buluﬂlarda rol oynam›ﬂt›r.
Örne¤in Newton’un baﬂ›na düﬂen elma O’na yerçekimi yasas›n› ilham etmiﬂtir. Bunun gibi, monoamino
oksidaz inhibitörleri de antitüberkülöz ajanlar olarak
geliﬂtirilmiﬂken; rastlant›lar bu ilaçlar›n gerçekte antitüberkülöz etkiden çok iyi birer antidepresan olduklar›n›
gösterdi. Y›llard›r, tüberküloz tedavisi yerine depresyon, sosyal fobi ve panik bozukluk tedavilerinde baﬂar›yla kullan›lmaktad›rlar. ‹mipraminin formülü antipsikotiklere benzemesine ra¤men, y›llard›r o da depresyon tedavisinde ve hem de yeni antidepresan ilaçlar›n
etkililik çal›ﬂmalar›nda standart ilaç olacak düzeyde
kullan›lmaktad›r. Ayr›ca, panik ve anksiyete bozukluklar›nda da faydas› kan›tlanm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde, klomipramin bir antidepresan olmas›na ra¤men obsesif kompulsif bozukluklarda önemli faydalara sahiptir. ﬁizofreni tedavisinde kullan›lan bütün ilaçlar ayn› zamanda
antimanik etkilidir.Yine bir çok ilaç aktif ilaçlar›n metabolitleri olarak saptanm›ﬂ ve sonra da sentezlenmiﬂtir. Örne¤in, amitriptilinin iki metaboliti nortriptilin ve
protriptilin, yine imipraminin aktif metaboliti desmetilimipramin ve diazepam›n aktif metabolitlerinden lorazepam sonradan ayr› birer ilaç olmuﬂlard›r (1,4,6-13).
Aç›k denemeler (open trials), körsüz çal›ﬂmalar olup; ço¤unlukla randomize olarak yap›lmayan çal›ﬂmalard›r. Aç›k deneyler hedef popülasyonda terapötik
doz s›n›r›, günlük dozda da¤›l›m durumu, maksimum
tolerans dozu, doz art›r›m h›z›, yan etkilerin idaresi, ilaç kesmenin ve çekilme (withdrawal) sendromlar›n›n
tedavisi gibi faydal› bilgileri verebilir (1).
Çal›ﬂ›lan ilaca benzer etkisiz maddenin (plasebo)
aktif ilaçla birlikte karﬂ›laﬂt›r›lmal› klinik araﬂt›rmalarda
kullan›lmas› da iyi bilinen bir etkilili¤i belirleme yöntemidir. ‹laç kullan›m› s›ras›nda pek çok hasta iyileﬂti¤i için yaln›zca ilac›n etkin oldu¤u söylenemez. Plasebonun kontrol tedavisi olarak kullan›m› ve "plasebo etkisi"nin hesaba kat›lmas› ve bunun her ilaç için geçerli
olabilece¤i öteden beri bilinmektedir. Bilindi¤i gibi plasebo etkisi, hastal›¤a ve hastadan hastaya de¤iﬂmek üzere %33’den az de¤ildir (14). Bu nedenle bir maddenin aktif ve etkili bir ilaç oldu¤unu söyleyebilmek için,
tedavi edici ve faydal› olmal› ve bu tedavi edicilik ve
faydal›l›k plaseboya göre istatistiksel olarak anlaml› düzeyde bir üstünlük göstermelidir (1,5).
Ço¤u klinik deneyler; klinisyenin hastay› idare edecek dozu seçmesi temeline oturtularak tasarlanmaktad›r. Oynak doz araﬂt›rma tasar›m› için ölçüt, her bir
hasta için mümkün olan en iyi klinik yan›tlar› elde etmeyi hedefleyen klinisyenlere ya da araﬂt›rmac›lara b›rakmakt›r. Doz tamamen serbest olabilir, klinisyen
maksimum iyileﬂmeye ulaﬂ›ncaya kadar, yan etkileri
de hesaba katarak dozu de¤iﬂtirebilir. Uygun olarak
yürütülen ve analiz edilen klinisyen seçimleri çok bilgi
verici olabilir (1).
‹ki tedaviyi karﬂ›laﬂt›rma için hasta gruplar› ya paralel gruplara ya da tamamen randomize araﬂt›rma ta-
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sar›m› ﬂeklinde oluﬂturulmaktad›r. Psikofarmakolojik
fark› göstermek için yap›lan klinik deneylerin ço¤u tamamen randomize çal›ﬂmalard›r (1,5,7,8).
Psikiyatride üzerinde çal›ﬂ›lan bir bozuklukla birlikte komorbit baﬂka bir ruhsal bozuklu¤un bulunmas› adeta kural gibidir. Örne¤in; panik bozuklu¤u olan bir
hastan›n, ayn› zamanda depresyonun da bulunmas›
pek az rastlan›lan bir olay de¤ildir. Böyle bir popülasyon içinde çok fazla depresyonlu hasta bulunacakt›r.
Antipanik tedavisi depresyon belirtilerini de hafifletecektir. Bu belirtilerdeki azalma bile panik bozukluktaki
semptomlar›n ﬂiddetinin azalmas›n›n öncelikli koﬂuludur, panik bozukluk ya da depresyondaki ilerleme fenomenden göreceli olarak ba¤›ms›zd›r (1).
Di¤er bir önemli araﬂt›rma konusu da ﬂizofreni, bipolar bozukluk ve madde ba¤›ml›l›klar› gibi uzun süren
ve remisyon ve relaps/rekürenslerle seyreden hastal›klarda proflaktik ilaç kullan›m›n›n koruyucu etkilili¤ini
ve yan etkilerini belirlemekdir. Temelde araﬂt›rmaya
kat›lan hasta ya da denekler zamana ya da relaps zaman›na duyarl› olmaktad›r. Eldeki verileri de¤erlendirmek ve hastalardaki de¤iﬂimi gözlemlemek için günlük
ya da haftal›k de¤erlendirmeler yapmak gerekmektedir. Bu süreçte hastalardan bir ya da daha fazla spesifik araﬂt›rma tasar›m› edilmiﬂ ve klinik önemi olan olay› kay›t etmesi de istenebilmektedir. Benzer ﬂekilde relaps zaman› için günlük ya da haftal›k baz› spesifik klinik belirti ya da olaylar› oluﬂmaya baﬂlad›¤›nda kay›t
etmesi istenebilmektedir. Bir çok son noktan›n (endpoint) baﬂlang›ç ve relaps belirlenmesinde kullan›lmas›
da mümkündür (1,6-8,10).
Klinik çal›ﬂmalar›n araﬂt›rma tasar›mlar›nda baﬂlang›ç ve relaps parametrelerinin tahminleri dikkatlice
göz önüne al›nmal›d›r. Relaps› tahmin etmek için bir
deneyin süresi yeterince uzun olmal›d›r. K›sa takip zaman› ayn› zamanda tan›mlanamayan istatistiksel sorunlar do¤urur. Relaps ve baﬂlang›ç ölçümleri farkl› klinik koﬂullarda farkl› olabilir. Bu, hastal›¤›n türünden
oldu¤u kadar, psikolojik, fiziksel, demografik özellikler
olmak üzere her bir hastan›n t›bbi özelliklerinden kaynaklanabilir. Bunlardan baﬂka ilac›n dozu, tedavinin
uygulanma yöntemi, oral ilaç kullan›m›, ilac›n absorbsiyon etkileri gibi ilac›n kendisi ile ilgili faktörler de göz
önüne al›nmal›d›r (1,6-8,13).
Merkezi sinir sistemi (MSS) randomize klinik denemelerinde hastan›n uyumu (compliance) ve protokol
ihlalleri di¤er önemli konulard›r. Özellikle antisosyal
hastalar ve madde ba¤›ml›lar› s›k s›k oluﬂturduklar› ihlallerle protokol koﬂullar›n› bozar ve hatta çal›ﬂmadan
ayr›l›rlar. Bir çok klinik deney için bir ya da iki y›l takip az de¤ildir. Süre uzad›kça çal›ﬂmadan ayr›lanlar›n
say›s› da artmaktad›r. Çok say›da hastan›n çal›ﬂmay›
terketmesi önemli bir yöntem sorunu oluﬂturur ve çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n güvenirli¤ini zedeler. Verilerin
sa¤l›kl›l›¤› için hastalar›n yak›nmalar›na duyarl› olunmal› ve çözülebilenler vakit geçirmeden çözülmelidir.
Hasta ve hasta ailesi tedavi hakk›nda e¤itilmelidir
(1,6-8,10,13).
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Di¤er bir konu da araﬂt›rman›n körlük derecesidir.
Bunun için kabul edilmiﬂ tam bir tan›m yoktur (çift, üçlü vs.). Körlük ﬂemalar› hakk›ndaki kat› kurallar, ilac›n
araﬂt›rma ve geliﬂtirme aﬂamalar›nda gereklidir. Ço¤u
körlük iﬂlemleri çal›ﬂman›n risklerini en aza indirgemek
içindir. Di¤er taraftan hastalar ve klinisyen aç›s›ndan
verilen tedavinin ve sonuca iliﬂkin geliﬂmelerin mümkün oldu¤u kadar çabuk bilinmesi gerekmektedir. Kusursuz çift-kör deneyi yapmak olas› de¤ildir ya da çok
zordur. Bir çok çal›ﬂmada hastalar ve denekler tedavinin aktif ilaç ya da plasebo oldu¤unu tahmin edebilmiﬂlerdir. Bu yüzden üçlü kör (triple-blind) çal›ﬂmalar
geliﬂtirilmiﬂtir (1,6,7,10,13).
Yeni psikotroplar›n geliﬂim evreleri:
Yeni bir ilac›n ruhsat alabilmesi için kesin olarak,
üç faz geliﬂimi (faz-I, II, III) evresini tamamlamas› gerekmektedir. MSS ilaçlar› için; psikiyatrik hastal›klar›n
ve psikotropik ilaçlar›n özel sorunlar›ndan dolay› bu aﬂamalar›n kontrollü deneyler (baﬂl›ca plasebo-kontrol)
ﬂeklinde olmas› koﬂulu vard›r (1,6-8,10,13).
Faz-I: Yeni bir psikotop ilac›n faz- I araﬂt›rmalar›
iki aﬂamada gerçekleﬂtirilir: baﬂlang›ç faz-I ve geç fazI çal›ﬂmalar› olmak üzere. Bir psikotrop ilac› baﬂlang›ç
faz-I deneyleri, preklinik çal›ﬂmalar olup; geniﬂ bir
hayvan türü üzerinde subakut toksikoloji çal›ﬂmalar›
ﬂeklinde, baﬂlang›çta etkisiz dozda , örne¤in yaklaﬂ›k
1/100 oran›nda verilerek baﬂlar ve doz yavaﬂ yavaﬂ
ve toksisiteye ait baz› kan›tlar gözleninceye kadar artt›r›larak yap›l›r. Sonra ayn› ilaçla ilgili klinik araﬂt›rmalar ile insanda (sa¤l›kl› ve gönüllü kiﬂilerde) tek ve
ço¤alan doz çal›ﬂmalar› ﬂeklinde sürdürülür. Baﬂlang›ç
faz-I güvenlik çal›ﬂmalar› için eﬂit olmayan örneklem
boyutlar› uygundur, çünkü temel amaç güvenlik çal›ﬂmas›d›r ve istatistiksel karﬂ›laﬂt›rma amac›yla eﬂit say›
gerekli de¤ildir. Bu çal›ﬂmalarda %25 oran›nda bir paralel kontrol grubunun randomize ayarlanm›ﬂ bir
çift-kör, plasebo ile karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂma dizayn›
önerilmektedir.
Geç faz-I deneyleri daha karmaﬂ›k farmakokinetik,
metabolizma, biyolojik uyumluluk ve biyoeﬂde¤erlikçal›ﬂmalar›d›r. Bu araﬂt›rmalarda, deneyin istatistiksel gücünü maksimize etmek için s›k s›k çapraz (crossover)
araﬂt›rma tasar›mlar› kullan›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmalarda
bir plasebo kontrol grubu ve farkl› dozda birkaç test ilac› karﬂ›laﬂt›r›l›r. Faz-I’deki araﬂt›rmalarda, uygun araﬂt›rma tasar›m› yap›lm›ﬂ çapraz çal›ﬂmalar yayg›n olarak kabul edilen yaklaﬂ›mlard›r, çünkü öncü etki ölçümleri; biyolojik örneklerde ilaç ve metabolit konsantrasyonlar›ndan, psikopatolojiden ve belirti ﬂiddetinden daha az etkilenmektedir (1,8,10,13).
Faz-II: Yeni bir psikotop ilac›n faz-II araﬂt›rmalar›
da iki aﬂamada gerçekleﬂtirilir: baﬂlang›ç faz-II ve geç
faz-II çal›ﬂmalar› olmak üzere. Bir psikotrop ilac›n baﬂlang›ç faz-I deneyleri, güvenlik ve tolerans çal›ﬂmalar›-

n› takiben s›n›rl› say›daki hasta ya da ilgili sendromlara sahip hastalar üzerinde yap›lan aç›k tedavi çal›ﬂmalar›yla devam edilmektedir. Genellikle, özel bir araﬂt›rma ünitesinde yat›r›larak ve deneyimli araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan s›k› takibi yap›lan hastalara uygulanmaktad›r. Bu gibi deneylerde en büyük amaç hastalarda ilac›n güvenli¤ini ve tolere edilebilirli¤ini görmektir. Tolere edilebilirlik için doz oran›, belli etkiyi görmek ve psikiyatrik hastal›klar ya da belirtiler için verilen ilac›n potansiyel terapötik aktivitesinin baz› birincil göstergelerini gözlemlemektir (1,6,10,13).
Erken faz-II deneyleri s›n›rl› say›da hasta örnekleminde ve çok çeﬂitli hastal›k ya da tedaviye dirençli
hastalar üzerinde yap›lmaktad›r. Bilindi¤i gibi bu grup
hastalarda da psikotroplar›n etkilili¤i düﬂüktür. Dolay›s›yla erken faz-II deneylerinde bir zay›f etki problemi adeta kural gibidir. Erken faz-II aç›k çal›ﬂmalar›n›n bu k›s›tl›l›¤›ndan dolay›, hasta örnekleminde terapötik faydalar›n›n kan›tlar› için plasebo kontrollü randomize klinik denemelere güvenilmektedir.
MSS ilaçlar›n›n faz-II geliﬂiminin baﬂ›nda yap›lan
plasebo kontrollü randomize klinik denemelerdeki baﬂar›s›zl›¤›n bir di¤er nedeni de, ilaçla tedavinin aﬂamalar› boyunca araﬂt›r›c›lar›n uymak zorunda olduklar›
dünyaca ünlü kat› kurallar›yla tan›nan, ABD’in ilaç
ruhsatlar›n› veren kuruluﬂu G›da ve ‹laç ‹daresi (FDA)
gibi, her ülkenin kendi otoritelerinin, kat› kurallar› ve
k›s›tlamalar› olabilir (1,6-8).
Bireysel araﬂt›rmac›lar yeni endikasyon araﬂt›rmas›
(YEA) çal›ﬂmas›n› farkl› bir çal›ﬂma olarak uygularlar.
YEA ile, herhangi bir endikasyon için ruhsat alm›ﬂ ilaçlar›n, yeni ve onaylanmam›ﬂ endikasyonlar için klinik
karﬂ›laﬂt›rmalar› yap›lmaktad›r. FDA, bu çal›ﬂmalar için
daha az k›s›tlamalar uygulamaktad›r. Pazarlanan ürün
için bireysel YEA uygulamalar›ndaki iﬂlemler konusunda sponsor ﬂirketler de daha az özenlidir. Bu aﬂamadaki kritik gereksinim, terapötik dozu (minimal etkiyi ve
maksimum tolere edilebilir dozu) içeren tahmini yapmakt›r (10,13).
Faz-III: Faz-III evresine ulaﬂm›ﬂ ilaçlarla, hasta örneklemi üzerinde yap›lan randomize klinik denemelerin
temel amac›, ilac›n etkisi ve güvenirlili¤i konusunda
sa¤l›k otoritelerine oldu¤u gibi ilaç üreticilerine de kan›t
sa¤lamakt›r. Faz-III çekirdek çal›ﬂmalar›nda üç kol (three arm) standart klinik denemeler deney modeli olarak
tercih edilmektedir. ABD’de faz-III deneylerinde, FDA
taraf›ndan ‘audit’ denetiminde yap›lm›ﬂ en az net pozitif etkilili¤i gösterilmiﬂ iki klinik deneme yap›lmad›¤›
sürece o ilaç ruhsatland›r›lmak üzere incelemeye al›nmamaktad›r. Faz-III çekirdek çal›ﬂmalar›n›n araﬂt›rma
tasar›m›; hedef hasta örnekleminde ilac›n klinik aktiviteleri, terapötik doz s›n›r›, güvenlik ve tolerans s›n›r›
hakk›nda baﬂtaki araﬂt›rmalar esnas›nda kazan›lan bilgilerin uzant›s›na dayanmaktad›r (1,6-8,10,13).
Faz-III etkililik deneylerinin ço¤unda olumsuz ya da
tektip sonuçlar›n elde edildi¤i psikofarmakolojik araﬂt›rmalar nadir de¤ildir. Baﬂar›s›zl›¤›n nedenleri aras›n-

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 12, Say›: 3, 2002 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 12, N.: 3, 2002

161

Psikotrop ‹laçlar›n Klinik Etkilerinin De¤erlendirilmesi

da ilk akla gelenler: klinik denemeye kat›lan hastalar,
gözlemciler ve merkezlerin özelliklerinin farkl› oluﬂu,
hastal›¤›n bizatihi kendisinin heterojen karakterde oluﬂu gibi yüksek de¤iﬂkenlik gösteren özelliklerle; geniﬂ ilaçd›ﬂ› tedavilerin etkisi, tedaviye uyumun iyi olmamas› ve kötü çal›ﬂma icras› say›labilir. Bundan dolay› iki
önçal›ﬂmaya ulaﬂma olas›l›¤›na sahip olmak için, en az›ndan 4 temel randomize klinik deneme baﬂar›lmal›d›r (10,12).
Çekirdek Faz-III çal›ﬂmalar›n›n araﬂt›rma tasar›m›nda araﬂt›rmac› istatistiksel yöntem ve örneklem boyutu
seçiminde yüksek olas›l›kla Tip II hatadan kaç›nmak için çok fazlas›yla dikkat göstermelidir. Bilindi¤i gibi,
bir do¤ru varsay›m› reddetmek ‘Tip I Hata’ olarak adland›r›l›r. Hatal› bir varsay›m›n yanl›ﬂ olarak kabulü ise
‘Tip II Hata' d›r (1).
Çal›ﬂma, araﬂt›rmac› önyarg›lar›n› azalt›lmas› ve deneyin araﬂt›rmac› taraf›ndan araﬂt›rma tasar›mlar›n›n
de¤iﬂtirilmesi ya da aç›klanmas› hakk›ndaki sorunlardan dolay› üçlü-kör (triple blind) ile yürütülmektedir. E¤er tüm kat›l›mc›lar, araﬂt›rma ve klinik çal›ﬂanlar› (ve
çal›ﬂman›n sponsoru, bir endüstri, tüm proje çal›ﬂanlar›) çal›ﬂma tamamen tamamlan›ncaya ve tüm veriler
veri dosyas›na girene kadar randomizasyon zamanlamas› ve t›bbi ilerlemelere kör ise, bu çal›ﬂma üçlü-kör
tipinde bir çal›ﬂmad›r (1,6-8,10,13).
Faz-III çal›ﬂmalar›nda yeterli ilerlemeyi sa¤lamak için hasta seçme kriterlerini iyi tan›mlamak gerekir,
ancak böylelikle bir ilac›n klinik spektrumu do¤ru bir
biçimde ortaya konulabilir. Aksakl›klar, yan etkiler için
uygun tan›sal kriterler olmal›d›r ve hastal›k belirtileri
bildirilmelidir (1,6-8,10,13).
San›lan›n aksine, ço¤u kez üretici firmalar hastal›k
belirtileri ﬂiddetili olan hastalarla çal›ﬂmay› tercih etmektedirler. Çünkü, klini¤i daha a¤›r seyreden hastalarda ilaç-plasebo fark›n› ay›rdedebilmek daha net ve kolayd›r.
Ayr›ca, psikiyatrik bozukluk olan hastalarda kesin ilaç
etkisini göstermek çok zordur, çünkü tedavi esnas›nda
oldu¤u gibi, ilaçs›z dönemlerde de kendili¤inden iyileﬂmeler s›kl›kla gözlenebilmektedir (1,6-8,10,12-14).
Genellikle araﬂt›rmac› hastas›n› tedaviden faydalanacak ve tedaviyi tamamlayacak, di¤er t›bbi bir hastal›¤› ve komorbit baﬂka bir ruhsal bozuklu¤u olmayan,
hedef ruhsal bozuklu¤un tan› ölçütlerini tam karﬂ›layan
hastalardan seçmelidir. Bu dikkatle seçilmiﬂ hastalar›n
toplam örnekleminin rastgele (random) örnek olmad›¤› tart›ﬂ›lmas›na ra¤men, randomize klinik denemelerin tamamlanabilmesi için bunlar›n yap›lmas› gereklidir
(1,6-8,10,13).
Faz-III randomize klinik denemelerin uygulan›ﬂ ﬂekli, ülkeye göre de¤iﬂmektedir ve genellikle psikiyatri
hastanelerinde yatan hastalar üzerinde yap›lmaktad›r.
Hastanede tedavi daha güvenli olmas›na ra¤men, denek grubu psikiyatri kliniklerinde yatan hastalardan seçildi¤inde, baz› hasta örnekleri psikotropik ilaçlar›n
randomize klinik denemeleri için uygun olmayabilmektedir. Çünkü, hastanede yatan hastalar daha önceden
de de¤iﬂik ilaçlarla tedavi edildiklerinden, s›kl›kla teda-
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viye dirençleri vard›r. Bu faktörler tedavi tahminlerinde etkili olabilir. Ayn› ﬂekilde bu faktörler araﬂt›rma ya
da standart ilaç ve bu gibi deneylerin sonuçlar›n›n ve
tedaviye cevapta örneklem ortalamas›n›n tahmin edilmesini etkileyebilir. Bu yüzden k›smen iki kol araﬂt›rma tasar›m› (yeni ilaca karﬂ› standart ilaç deneyi) yapmak gerekir ki, bu çeﬂit randomize klinik denemeler
genellikle çok sorunludur (1,6-8,10,13).
Yeni bir ilaçla standart bir ilac›n karﬂ›laﬂt›rmas›n›n
yap›ld›¤› araﬂt›rma tasar›m› çal›ﬂmalar›nda iki tedavinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda geniﬂ hasta örneklemleri kullan›lmaktad›r. Ne yaz›k ki, bu gibi randomize klinik denemeler çok merkezli heterojen deneyler olarak tasarlanmaktad›r. Bu araﬂt›rma tasar›m› stratejileri de hem araﬂt›rmac› ve hem de standart ilaçlar›n klinik etkilerine
ulaﬂmada önemli metodolojik problemlere sahiptir. Bu
tür randomize klinik denemelerde etkililikleri test edilen yeni ilaçlar›n, etkilili¤i kan›tlanm›ﬂ standart ilaçtan
ay›rt edilememe zorluklar› vard›r.
MSS ilaçlar›n›n ruhsatland›r›lmalar› ço¤unlukla 1500
ila 3000 hasta üzerinde yap›lan etkililik ve emniyet çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›yla tamamlanmas› sonunda gerçekleﬂir. Uzun dönem güvenlik çal›ﬂmalar›nda ise, MSS ilaçlar›n›n uzun süreli kullan›m› s›ras›nda ortaya ç›kabilecek
olas› yanetki ve/veya advers etkileri belirlemek üzere,
ço¤unlukla 100 hasta 12 ay boyunca tedavi edilir, spesifik bir ilaca ve hastal›¤a ba¤l› olarak bir y›ll›k bir sürede binlerce veri ilac›n onay›na kadar toplan›r.
Yaﬂl› hastalar metabolizma kapasitelerindeki fizyolojik yavaﬂlama nedeniyle MSS ilaçlar›n› çok yavaﬂ metabolize ederler. Bu nedenle uzun süreli deneylerde bu
hasta grubuyla çal›ﬂmada zorluklar vard›r ve ayr›ca yaﬂl›lar daha s›k nöropsikiyatrik hastal›klara sahiptirler ve
bu hastal›klar›n belirtileri ile ilac›n etkileri kar›ﬂabilir.
Bilindi¤i gibi, yine bu hastalarda di¤er t›bbi hastal›klara da daha s›k rastlanmaktad›r dolay›s›yla birden çok ilac› düzenli olarak almak zorundad›rlar. Gerek nörolojik ve gerekse di¤er t›bbi hastal›klar› nedeniyle yaﬂl›lar›n almak zorunda olduklar› psikotroplardan baﬂka ilaçlarla psikotrop ilaçlar›n etkileﬂimi de araﬂt›rmac›lar
için ayr› bir sorun alan› olmaktad›r. Yaﬂlanmaya ba¤l› metabolizmalar›ndaki yavaﬂlama, nörolojik ve di¤er
t›bbi hastal›klar› ve bunlar› tedavi için kulland›klar› ilaçlara ba¤l› etkileﬂim sorunlar›n›n yan›nda; yaﬂl› hastalarda, araﬂt›rmalara karﬂ› motivasyon azl›¤›, araﬂt›rma
kurallar›na uyum sorunlar› ve araﬂt›rmalar› daha s›k
terkediﬂ gibi sebeplerden dolay› bu insanlar kontrollü ilaç araﬂt›rmalar›n›n pazarlama öncesi evresinde çok az
yer almaktad›rlar. Yine bu nedenlerden dolay› çok yaﬂl› hastalar s›kl›kla kör olmayan aç›k deneyler için uygun adaylard›r (1,6-8,10,12,13).
Standart randomize klinik denemeler psikotropik
ajanlarla ilgili yan etkiler (side effects) ile ters etki bildirimleri (adverse experiences)’nin saptanmas›nda ve ilgili psikotropun güvenlik profilini geliﬂtirmede de¤erli
bir tekniktir. Ters etki bildirimleri(TEB)’nin araﬂt›r›lmas›n›n nedeni ilac›n güvenlik profilinnin oluﬂturulmas›n›n yan›s›ra, araﬂt›r›lan bir ilac›n tedavi çal›ﬂmas› e¤iti-
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mi esnas›nda oluﬂan t›bbi olaylar ya da gözlenen belirtileri yasal yönden incelenmesi içindir. Ruhsal hastal›klar›n do¤as› gere¤i birincil bozuklu¤un belirtileri tedavi
s›ras›nda ya dalgalan›r ya da birçok vücut sisteminde
somatik belirtiler veya iﬂlevsel ﬂikayetler (psiﬂik belirtiler) olarak görülür. Bu yüzden klinik araﬂt›rmalar s›ras›nda bireyde oluﬂan bir belirtinin ya da oluﬂan yan etkilerin nedenleri tam olarak anlaﬂ›lamamaktad›r. Bu
nedenle TEB’nin meta analizleri ve ilgili plasebo kontrollü randomize klinik denemelerden gelen veriler bir
psikotropun do¤ru yan etkilerinin profilini ortaya koymada yard›mc› olurlar. Yeni bir ilac›n plasebo ve standart ajanlar ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› ilaçla iliﬂkili istenmeyen
etki oranlar›n›n ö¤renilmesini sa¤lar. Çünkü, ilac›n
yan ve ters etkilerini hastal›¤›n altta yatan belirtilerden
ay›rmak s›kl›kla zordur. Bütün ters etki bildirimleri kör
oranlar› ile kaydedilmelidir. Böylece TEB s›kl›¤› ve ﬂiddeti kontrol tedavilerinde görülen s›kl›k ve ﬂiddetle
karﬂ›laﬂt›r›labilir. Bundan dolay› bütün veriler bilgisayarlara girilinceye kadar kör kal›nmas› istenmektedir.
Ciddi TEB saptand›¤›nda ilac›n uygulamas› hakk›nda
(körlü¤ün k›r›lmas›nda) hastay› idare etmek için bilgilere h›zla gereksinim vard›r. Üçlü-kör çal›ﬂmalar yaln›zca ilac›n etkisini belirlemek için de¤il ayn› zamanda
ters etkilerin anlaﬂ›lmas›nda önyarg›s›z olmas›ndan
dolay› da önemlidir (1,6-8,10,12,13).
Ruhsatland›r›lm›ﬂ ilaçlarla ilgili de¤erlendirmeler:
Son olarak bir ilac›n ruhsatland›r›l›p piyasaya verilmesi (faz 3b, 4, 5) çal›ﬂmalar›na de¤inmek istiyoruz. Birkaç farkl› yaklaﬂ›ma ra¤men, ülkeden ülkeye sat›ﬂ sonras› verileri toplamak için araﬂt›rma tasar›m› çal›ﬂmalar› ve
formal sat›ﬂ sonras› çal›ﬂmalar› hakk›ndaki görüﬂler de¤iﬂmektedir. Faz-II ile faz-III aras›ndaki s›n›r pek belirgin
de¤ildir. Çeﬂitli ülkelerde sa¤l›k otoriteleri yeni ve daha
kapsaml› klinik deneyler yap›larak baﬂlang›ç evrelerindeki (faz-II, III) uygulamalar›n tekrar›n› isterler. Böylece
hasta populasyonunu geniﬂletme çal›ﬂmalar›yla ve ilaçlarla ilgili yeni deneyimler eklenmektedir. Bu çal›ﬂmalar
faz-III b deneyleri olarak adland›r›lmaktad›r. K›sacas›, bir
ilaç ruhsatland›r›ld›¤›ndan sonraki zamanda da klinisyene de¤erli bilgiler sa¤layabilir (1,6-8,10,13).
Yeni bir ilac›n paketinin içine konmuﬂ olan s›n›fland›r›lm›ﬂ talimatlar bir kaç binden belki on binlerce hastadan oluﬂan bir grup üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂ deneyleri yans›t›r. Bu ön-ruhsatland›rma (pre-approval)
aﬂamas›n›n klinik deneyleri belirli say›da ve s›kl›kla homojen hastalar› gerektirmektedir. Araﬂt›rma tasar›m›
çal›ﬂmalar›nda bir k›s›m k›s›tlamalar, yaz›l› yönergeler

ile belirtilmektedir. Bu s›n›rlamalar aras›nda: hamile
kad›nlar, uzun dönem tedavi görenler, çocuklar, ilac›n
hedef hastal›ktan baﬂka bozukluklarda kullan›m› say›labilir (1,6-8,10,12,13).
‹laç firmalar› taraf›ndan desteklenen sat›ﬂ sonras›
(postmarketing) faz–IV çal›ﬂmalar›, artarak devam etmektedir. Bu çal›ﬂmalar da günlük klinik uygulamada o
psikotrop ilaçla ilgili de¤iﬂik koﬂullar alt›nda elde edilmiﬂ
de¤erli bilgiler verir. Buna ek olarak yine ilaç firmalar› taraf›ndan desteklenen farmakoepidemiyolojik çal›ﬂmalar
(faz-V çal›ﬂmalar›) da halk sa¤l›¤› ve koruyucu hekimlik ve
birinci basamak sa¤l›k hizmetleri ve ‘maliyet/fayda’
(cost/effectiveness) araﬂt›rmalar› aç›s›ndan önemlidir.
Yeni bir ilaçla ilgili ruhsat sonras› ilk y›llarda da yan›tlanamayan sorular bulunabilir. Nitekim, son birkaç y›lda
daha çok di¤er dünya ülkelerinde görülen ilaç ters etkilerinden ve bu ilaçlar› üreten firmalar›n duyarl›l›¤›ndan
dolay› ülkemizde de y›llarca kullan›lm›ﬂ bir tak›m ilaçlar
(amineptin, nimesulid gibi) toplat›l›p tedaviden çekilmiﬂtir. Böylece tüm dünyadan gelen advers etki raporlar›yla
geniﬂleyen güvenlik veritaban› da
kendili¤inden
oluﬂmaktad›r. Bu yüzden sonunda faz-IV araﬂt›rmalar›
giderek pratik uygulamay› da yapan akademisyenlerin
ve klinik araﬂt›rmac›lar›n ilgilendikleri bir alan olmaya
baﬂlamaktad›r. Yine bu nedenle yerel destekli araﬂt›rma
ve yay›nlar, klinik önemi olan sorun ve konular›n ana
adresidir ve hem araﬂt›rmac›lar ve hem de ilaç firmalar›
taraf›ndan desteklenmelidir (1,6-8,10,12,13).
Sonuç:
Sonuç olarak, bir yandan son birkaç y›l içerisinde di¤er ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizde de, uluslararas› dev
ilaç ﬂirketlerinin psikotrop ilaçlar›yla ilgili yap›lmaya
baﬂlayan faz-III çal›ﬂmalar›yla yeni bir aﬂamaya girilmiﬂ
bulunmaktad›r. Bu yaz›yla, bir yandan bu aﬂamaya
uyum sa¤lamak için neler yap›labilece¤i konusunu ilgili
herkesle paylaﬂmak isterken; di¤er yandan da gerek uzmanl›k tezleri ve gerekse bilimsel yay›n amac›yla yap›lan ve büyük emek ve kaynak harcanan psikofarmakoloji alan›ndaki klinik araﬂt›rmalarda gördü¤ümüz ve bu
nedenle bu çal›ﬂmalar›n yay›nlanmas›na engel olan küçük hatalar› gündeme getirmek ve psikofarmakoloji alan›nda araﬂt›rma yapan meslekdaﬂlar›m›z›n dikkatlerini
çekmek istedik. Psikotrop ilaçlar›n klinik etkilerinin de¤erlendirilmesi konusundaki okumuﬂ oldu¤unuz bu genel nitelikteki bu yaz›dan baﬂka, bundan sonraki yaz›larda da psikiyatrik bozukluklar›n her birinde psikotrop
ilaçlarla yap›lan klinik denemelerle ilgili temel konular›
ve bu alandaki sorunsallar› irdelemeyi düﬂünüyoruz.
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