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W piśmiennictwie medycznym i w mediach pojawiają się głosy coraz większego niepokoju spowodowanego znacznym wpływem przemysłu
farmaceutycznego na medycynę kliniczną, edukację medyczną i badania naukowe.1,2 Ryzyko tendencyjności wynikające z czynników
komercyjnych spowodowało, że wydawcy najważniejszych międzynarodowych czasopism medycznych wymagają większej przejrzystości
w opisach badań klinicznych pod względem autorstwa, wsparcia finansowego i potencjalnego konfliktu interesów, traktując to jako warunek
wstępny rozważenia publikacji przysyłanych artykułów.3,4 Taka postawa wydawców prestiżowych czasopism medycznych na całym świecie
pomaga promować przepisy wymagające rejestracji badań klinicznych II i III fazy przed ich rozpoczęciem.5
Medycyna oparta na dowodach stała się
uznanym standardem.6 Podstawową przesłanką do świadomego podejmowania decyzji
jest dokładne i pełne ogłaszanie wyników badań klinicznych. Podstawowe znaczenie ma
wykorzystywanie zasad medycyny opartej
na dowodach w praktyce psychiatrycznej.7,8
W trzech opublikowanych ostatnio artykułach9-11 analizowano problemy związane z wybiórczym przedstawianiem danych klinicznych, honorowego lub fikcyjnego autorstwa
doniesień na temat leków wywierających
wpływ psychotropowy.

Wybiórcze publikowanie
wyników badań skuteczności
leków przeciwdepresyjnych

Niezwiązani z przemysłem farmaceutycznym badacze akademiccy dokonali wyczerpującego przeglądu9 dokumentów FDA dotyczących przedrejestracyjnych badań II i III fazy
oceniających skuteczność 12 leków przeciwdepresyjnych. Leki te, wprowadzone na rynek między 1987 a 2004 rokiem, były oceniane pod kątem skuteczności w grupie
ponad 12 500 dorosłych badanych. Na podstawie Freedom of Information Act (Ustawy
o powszechnym dostępie do informacji),12
korzystając ze strony internetowej FDA,13
Turner i wsp.9 przeprowadzili przegląd dokumentacji medycznej i statystycznej FDA
dla ocenianych leków przeciwdepresyjnych.
W przeglądzie oceniano dane dotyczące ich
skuteczności pochodzące ze zgłoszonych do
FDA randomizowanych badań kontrolowanych z podwójnie ślepą próbą i placebo. Następnie porównywano dane te z danymi za-

wartymi w opublikowanych doniesieniach
z badań skuteczności każdego z tych leków.
W analizie uwzględniono tylko dane dla zarejestrowanych dawek leków. Każde badanie
dotyczące skuteczności jest klasyfikowane
w FDA Summary Basis of Approval (SBA) jako pozytywne (tzn. świadczące o skuteczności) lub negatywne (tzn. niejednoznaczne wyniki lub brak skuteczności).
Turner i wsp.9 dokładnie przeszukali piśmiennictwo w celu zidentyfikowania wszystkich opublikowanych kontrolowanych placebo badań klinicznych dla ocenianych 12 leków
przeciwdepresyjnych. Strategia poszukiwań
składała się z kilku etapów: szukanie artykułów w bazie PubMed, analiza piśmiennictwa
cytowanego w odszukanych artykułach, przeszukanie Cochrane Central Registry of Controlled Trails, kontaktowanie się z wydziałami
informacji medycznej wszystkich sponsorów
farmaceutycznych i, na koniec, pisemny kontakt przez skierowanie pisma do wydziału informacji medycznej sponsora leku z prośbą
o pisemną odpowiedź na pytanie, czy wyniki badań oceniających skuteczność leku wymienione w dokumencie SBA zostały opublikowane. Jeżeli na żadnym z tych etapów
nie uzyskano dowodów opublikowania wyników badania skuteczności leku, uznawano,
że nigdy nie zostały one opublikowane.
Porównanie danych zawartych w bazie
FDA z opublikowanymi danymi obejmowało analizy statystyczne wielkości badanych
grup zgłaszanych do FDA i opisywanych
w publikowanych doniesieniach oraz obliczaną komputerowo wielkość efektu dla każdego leku na podstawie danych zawartych
w dokumentacji FDA i opublikowanych do-

niesieniach. Obliczano ważoną wielkość
efektu dla każdego leku przeciwdepresyjnego
przez zebranie danych opublikowanych
w piśmiennictwie. Wartość tę porównywano
z obliczoną wielkością efektu wynikającą
z przeglądu medycznej i statystycznej dokumentacji FDA zawierającej pełen zestaw
danych dla każdego ocenianego leku przeciwdepresyjnego, zarówno tych opublikowanych, jak i nieopublikowanych.

Wyniki dotyczące skuteczności
i status publikacji

Turner i wsp.9 oceniali status publikacji
zarejestrowanych przez FDA badań dotyczących skuteczności leków przeciwdepresyjnych przeprowadzonych od połowy lat 80.
W przypadku 23 spośród 74 kontrolowanych placebo badań klinicznych (31%) zarejestrowanych przez FDA, dotyczących oceny
skuteczności 12 nowych leków przeciwdepresyjnych, nie znaleziono dowodów ich
opublikowania (tabela). Niedostępność opublikowanych danych z 23 badań w piśmiennictwie medycznym oznacza nieudostępnienie opinii publicznej danych z badań nad
leczeniem pochodzących w sumie od 3500
osób.
Na podstawie przeglądu medycznych
i statystycznych danych FDA stwierdzono,
że 38 spośród 74 badań dotyczących skuteczności (51%) uznano za pozytywne
i wszystkie z wyjątkiem jednego opublikowano. Pozostałe 36 badań (49%) zostało uznanych za negatywne (n=24) lub niejednoznaczne pod względem skuteczności (n=12)
– 11 z nich opublikowano jako dające pozy-
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tywne wyniki pod względem skuteczności,
nawet jeżeli taka interpretacja pozostawała
w sprzeczności z oceną dokonaną przez
FDA. Opublikowano wyniki zaledwie 3
z 24 badań, które przyniosły negatywne wyniki dotyczące skuteczności (13%).
Ważnym wnioskiem płynącym z tej analizy jest spostrzeżenie, że negatywne wyniki badań dotyczących skuteczności leków przeciwdepresyjnych (i, przypuszczalnie, większości
leków psychotropowych) rzadko są opisywane w piśmiennictwie medycznym. Co więcej,
badania, w których uzyskano niejednorodne
lub niejednoznaczne rezultaty, często są interpretowane jako badania pozytywne, mimo
że w analizie najważniejszych badanych parametrów nie potwierdzono skuteczności leków i nie uwzględniono tego w doniesieniu.

Wielkość efektu dla leków
przeciwdepresyjnych
– porównanie
z opublikowanymi danymi

Turner i wsp.9 na podstawie zbiorczej
analizy doniesień w piśmiennictwie obliczyli ważone wielkości efektu dla każdego leku
przeciwdepresyjnego, a następnie porównali
uzyskane wartości z wielkościami efektu obliczonymi na podstawie podsumowujących
dokumentów FDA. W każdym przypadku
wielkość efektu obliczona na podstawie opublikowanego piśmiennictwa była większa niż
wielkość efektu ustalona na podstawie dokumentacji FDA. Ważone wielkości efektu obliczone na podstawie opublikowanego piśmiennictwa były o 11-69% większe niż obliczone
na podstawie dokumentacji FDA (średnia 32%, p<0,001). Interesujące, że wielkość
efektu ustalona na podstawie bazy danych
FDA mieściła się w zakresie 0,2-0,4 dla 12 leków przeciwdepresyjnych – 0,2 jest uważane
za niewielki efekt, a 0,5 – za średni. Wielkość
efektu ustalona na podstawie zbiorczej analizy opublikowanych doniesień była istotnie
większa dla każdego z 12 leków przeciwdepresyjnych i przekraczała 0,5 w przypadku mirtazapiny, paroksetyny i wenlafaksyny.
Wyniki tego badania należy interpretować
ostrożnie. Warto pamiętać, że niestwierdzenie w badaniu istotnych statystycznie różnic
niekoniecznie świadczy o braku skuteczności. Mimo rzeczywistej skuteczności danego
leku w badaniach II i III fazy mogą wystąpić
istotne czynniki decydujące o niepowodzeniu procesu opracowywania leków. Badania
zakończone niepowodzeniem lub dające negatywne rezultaty mogą wiązać się z nadmierną reakcją na placebo w przypadku badań
oceniających skuteczność leków, ze zmienną
populacją pacjentów z depresją rekrutowanych przede wszystkim przez ogłoszenia lub
ze względnym niedostatkiem kompetentnych
badaczy, którzy mogliby dokładnie dobrać
www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

i ocenić pacjentów pod kątem prawdopodobnej reakcji na dany lek.14,15 Wiele czynników wpływa na to, że wyniki danego badania mogą nie zostać opublikowane, w tym
niepowodzenie w przyjęciu wstępnej wersji
artykułu lub decyzja wydawcy o niezaakceptowaniu badań dających negatywne rezultaty. Wprowadzone ostatnio rejestry badań
klinicznych i wymagania stawiane przez czasopisma i FDA dotyczące rejestrowania badań klinicznych mogą wpłynąć na szersze
rozpowszechnianie wyników badań dotyczących skuteczności.4,5

autorstwo honorowe
lub fikcyjne

W wyniku sporu sądowego ujawniono
wyraźne błędy w interpretacji wyników badań klinicznych i manipulowanie artykułami naukowymi dotyczącymi rofekoksybu
(Vioxx).1,10,11 Dokumenty sądowe uzyskane
początkowo w trakcie postępowania sądowego przeciwko firmie Merck and Company umożliwiły wgląd w politykę firmy
i proces podejmowania decyzji związanych
z publikacją wyników badań klinicznych
dotyczących rofekoksybu.
W badaniu10 przeprowadzonym ostatnio
przez badaczy uczestniczących w postępowaniu sądowym, zainteresowanych polityką firmy dotyczącą honorowego lub fikcyjnego
autorstwa i ujawniania powiązań finansowych oceniano kilka tysięcy dokumentów sądowych w celu przeanalizowania tych zagadnień. Autorstwo honorowe definiuje się jako
zaznaczenie danej osoby jako autora, chociaż
nie spełnia ona przyjętych kryteriów autorstwa, tzn. jest to podanie jako autora artykułu osoby, która nie przyczyniła się w istotnym stopniu do przeprowadzenia badania
lub napisania tekstu artykułu.16 Postępowanie wyjaśniające dotyczące rofekoksybu ujawniło w przybliżeniu 250 dokumentów związanych z publikacją badań klinicznych tego
leku, które dopuszczono do wykorzystania
jako profesjonalne doniesienia medyczne

podczas przygotowywania artykułów, a następnie na ich autorów wybrano opiniotwórczych badaczy. Dokumenty wewnętrzne
wykazały, że pracownicy działu marketingu
firmy Merck często wynajmowali firmy piszące artykuły medyczne w celu przygotowania naukowych artykułów przeglądowych,
których fikcyjnymi autorami zostawali następnie niezależni eksperci. Wybrani w ten
sposób fikcyjni autorzy artykułów często
byli ich jedynymi autorami i otrzymywali
honoraria. Stwierdzono, że w wielu przypadkach autorzy nie uczestniczyli w opracowywaniu lub przeprowadzaniu badania, a także nie przyczyniali się do napisania tekstu
artykułu w stopniu większym niż dokonanie
niewielkich poprawek redakcyjnych. Stwierdzono, że spośród 96 istotnych opublikowanych artykułów w 92% (22 z 24) podano
informację o wsparciu finansowym firmy
Merck, ale zaledwie w 50% (36 z 72) przeglądowych artykułów dotyczących leczenia rofekoksybem ujawniono sponsorowanie lub rekompensatę finansową dla autora od firmy
Merck.

błędna interpretacja danych
i wybiórcze doniesienia

Dwóch biostatystyków uczestniczących
również w postępowaniu sądowym dotyczącym rofekoksybu i zapoznanych z danymi
klinicznymi oceniało wewnętrzną dokumentację z trzech badań klinicznych kontrolowanych placebo, w których rofekoksyb wykorzystywano w leczeniu pacjentów z chorobą
Alzheimera. Autorzy przeprowadzili także
swoją własną, niezależną analizę statystyczną
dotyczącą danych związanych z bezpieczeństwem, pochodzących z tych długoterminowych, wieloośrodkowych badań.11 W kwietniu 2001 roku sponsor leku przeprowadził
analizę ITT, która wykazała zwiększone ryzyko zgonu w trakcie leczenia rofekoksybem
zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów
z chorobą Alzheimera, jednak analiza ta nie
została przedstawiona FDA do 2003 roku.

Tabela
Status publikacji kontrolowanych za pomocą placebo badań
nad skutecznością, uwzględnionych przy ocenie nowych leków, dla 12 leków
przeciwdepresyjnych w okresie 1987-20049
Status publikacji

Liczba badań (%)

Liczba pacjentów

Opublikowane badania i doniesienia zgodne z oceną
skuteczności przeprowadzoną przez FDA

40 (54)

7 272

Opublikowane wyniki badań sprzeczne z oceną
skuteczności przeprowadzoną przez FDA (tzn. opublikowane
jako badania pozytywne)
11 (15)

1 843

Badania niepublikowane

23 (31)

3 449

W sumie

74 (100)

12 564

FDA – Food and Drug Administration Robinson DS. Primary Psychiatry, Vol. 15, No 8, 2008.
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Natomiast dane przedstawione FDA w 2001
roku w ramach obowiązkowej corocznej aktualizacji dotyczącej bezpieczeństwa leku
opierały się na różnych metodach obliczeniowych, np. analiza w trakcie leczenia (on-treatment). Ten rodzaj analizy statystycznej,
w przeciwieństwie do bardziej konserwatywnej analizy ITT, minimalizował zwiększone
ryzyko zgonu podczas leczenia rofekoksybem. Producent leku nie poinformował również komisji nadzorczych o wynikach analizy ITT, mimo że miał taki obowiązek.
Autorzy trwającego wiele lat badania nie byli świadomi tych uzyskiwanych na bieżąco
danych dotyczących bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do badaczy z firmy Merck, którzy nie rozpoznali tych zagrożeń. Firma pozwoliła, aby badanie było kontynuowane
przez ponad 2 lata, co wiązało się z wolniejszą niż planowano rekrutacją.
W listopadzie 2001 roku opublikowano
artykuł przeglądowy finansowany przez firmę Merck i oparty na metaanalizie naczyniowych powikłań zakrzepowych na podstawie23 badań klinicznych dotyczących tego
inhibitora cyklooksygenazy, w tym dwóch
opisujących stosowanie rofekoksybu w chorobie Alzheimera. Jego autorzy, z których
pięciu było pracownikami firmy Merck, nie
wykorzystali jednak możliwości przedstawienia wyników dotyczących śmiertelności uzyskanych z wykorzystaniem analizy ITT.11
Wyniki te nie zostały ujawnione aż do czerwca 2003 roku, kiedy w końcowym raporcie
dotyczącym bezpieczeństwa przedstawianym
FDA uwzględniono dowody na zwiększenie
śmiertelności u pacjentów z chorobą Alzheimera (wskaźnik hazardu 2,71, p<0,001). Niezależna analiza przeprowadzona przez autorów aktualnego doniesienia na temat danych
dotyczących bezpieczeństwa leczenia w chorobie Alzheimera dostępnych w 2001 roku
potwierdziła, że wiadomo było o zwiększeniu śmiertelności u pacjentów w podeszłym
wieku związanym ze stosowaniem rofekoksybu.11

Podsumowanie

W trzech badaniach, które doprowadziły
do opublikowania artykułu redakcyjnego
w ostatnim Journal of the American Medical
Association1 oceniano problemy dotyczące
relacjonowania danych z badań klinicznych.9-11 Stwierdzono, że ponad 30% danych
pochodzących z przedrejestracyjnych, kontrolowanych placebo badań oceniających
skuteczność leków przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w ciągu ostatnich 15 lat nigdy nie zostało opublikowane. Częstą praktyką było honorowe lub fikcyjne autorstwo
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artykułów dotyczących popularnego leku,
później wycofanego z rynku ze względów
bezpieczeństwa. W przypadku tego samego
leku popełniono widoczne błędy w interpretacji danych dotyczących śmiertelności u pacjentów z chorobą Alzheimera. Dokładne
i pełne relacjonowanie wyników badań klinicznych ma podstawowe znaczenie w nauczaniu i praktykowaniu medycyny opartej
na dowodach. Środki ostrożności podejmowane przez czasopisma medyczne, takie jak
wymaganie oryginalnych protokołów badawczych i przeprowadzanie niezależnych analiz
statystycznych, mogą być konieczne w celu
zapewnienia dokładności i przejrzystości publikowanych doniesień.
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PiÊmiennictwo: H. Boter i wsp. Schizophrenia Research 115
(2009): 97-103. Otwarte badanie randomizowane z udzia∏em
498 chorych z pierwszym epizodem psychotycznym w przebiegu schizofrenii. W badaniu oceniano odpowiedê na leczenie oraz odsetek remisji w trakcie 12-miesi´cznej terapii.
1. Informacja o leku Solian® (Amisulpridum) – 200 mg,
tabletki; 400 mg, tabletki powlekane.
Opis dzia∏ania: Preparat Solian® zawiera substancj´ czynnà
amisulpryd. Jest lekiem neuroleptycznym, który wià˝e si´
wybiórczo z receptorami dopaminergicznymi podtypu D2 i D3.
W przeciwieƒstwie zarówno do klasycznych, jak i atypowych
neuroleptyków amisulpryd nie wykazuje powinowactwa do
receptorów serotoninowych, alfa-adrenergicznych, histaminergicznych H1 ani cholinergicznych. Amisulpryd w du˝ych
dawkach silniej blokuje postsynaptyczne receptory D2 w strukturach uk∏adu limbicznego ni˝ w prà˝kowiu. Lek stosowany
w ma∏ych dawkach preferencyjnie blokuje presynaptyczne
receptory D2 i D3, czego skutkiem jest uwalnianie dopaminy
i zjawisko „odhamowania”. Wskazania do stosowania:
Amisulpryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlek∏ej
schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia,
omamy, zaburzenia myÊlenia) i (lub) objawami negatywnymi
(takimi jak: st´pienie uczuç, wycofanie emocjonalne i socjalne), w tym tak˝e chorych z przewagà objawów negatywnych.
Przeciwwskazania: Nadwra˝liwoÊç na substancj´ czynnà lub
którykolwiek ze sk∏adników preparatu, stosowanie u pacjentów z nowotworami, których wzrost jest zale˝ny od poziomu
prolaktyny, np. gruczolakiem przysadki typu prolactinoma,
rakiem piersi; guz chromoch∏onny nadnerczy; stosowanie
u dzieci poni˝ej 15 lat, okres karmienia piersià, ci´˝ka
niewydolnoÊç nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min), stosowanie jednoczeÊnie z sultoprydem, agonistami dopaminergicznymi
oprócz lewodopy z wyjàtkiem pacjentów z chorobà Parkinsona. Specjalne ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci: Podobnie
jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków mo˝liwe
jest wystàpienie z∏oÊliwego zespo∏u neuroleptycznego.
W przypadku wystàpienia objawów zespo∏u nale˝y przerwaç
podawanie amisulprydu. Amisulpryd powoduje zale˝ne od
dawki wyd∏u˝enie odst´pu QT w zapisie EKG. Dzia∏anie to
mo˝e zwi´kszaç ryzyko wystàpienia ci´˝kich komorowych
zaburzeƒ rytmu serca, takich jak torsades de pointes. Amisulpryd jest wydalany z organizmu przez nerki. W przypadkach
niewydolnoÊci nerek dawk´ nale˝y zmniejszyç. Amisulpryd
mo˝e obni˝aç próg drgawkowy, zatem pacjenci z padaczkà
w wywiadzie powinni byç uwa˝nie obserwowani w czasie
leczenia tym lekiem. Cià˝a i laktacja: Nie okreÊlono
bezpieczeƒstwa stosowania amisulprydu u kobiet w cià˝y. Ze
wzgl´du na Êrodki ostro˝noÊci nie zaleca si´ podawania leku
podczas cià˝y i w okresie karmienia piersià. Dawkowanie:
W ostrych zaburzeniach psychotycznych zaleca si´ dawki
doustne wynoszàce od 400 do 800 mg na dob´. W indywidualnych przypadkach dawk´ mo˝na zwi´kszyç do 1200 mg
na dob´. Nie zbadano w wystarczajàcym stopniu
bezpieczeƒstwa stosowania dawek ponad 1200 mg na dob´,
zaleca si´ zatem, aby nie podawaç dawki leku wi´kszej ni˝
1200 mg na dob´. U chorych, u których wyst´pujà
jednoczeÊnie objawy pozytywne i negatywne, dawki leku
nale˝y ustaliç tak, ˝eby uzyskaç optymalnà kontrol´ objawów
pozytywnych (400 do 800 mg na dob´). Leczenie
podtrzymujàce nale˝y prowadziç najmniejszà skutecznà
dawkà preparatu. W zaburzeniach z przewagà objawów
negatywnych zaleca si´ podawanie leku drogà doustnà
w dawkach wynoszàcych od 50 do 300 mg na dob´.
W ka˝dym przypadku dawk´ leku ustala lekarz indywidualnie.
W przypadku dawek powy˝ej 400 mg na dob´ zaleca si´
podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych. U osób
w podesz∏ym wieku amisulpryd nale˝y stosowaç z zachowaniem szczególnej ostro˝noÊci z uwagi na mo˝liwoÊç
wystàpienia spadków ciÊnienia t´tniczego krwi lub nadmiernej
sedacji. W przypadku niewydolnoÊci nerek dawk´ leku nale˝y
zmniejszyç do po∏owy u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRCL) mieÊci si´ w zakresie 30-60 ml/min, oraz do jednej
trzeciej dawki u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRCL)
mieÊci si´ w zakresie 10-30 ml/min. Stosowanie
w niewydolnoÊci wàtroby: nie ma koniecznoÊci modyﬁkowania dawki w przypadku zaburzeƒ czynnoÊci wàtroby.
Dzia∏ania niepo˝àdane: Cz´sto wyst´pujà: bezsennoÊç,
niepokój, pobudzenie; mogà wystàpiç objawy pozapiramidowe (dr˝enie i wzmo˝one napi´cie mi´Êniowe, zwi´kszenie
wydzielania Êliny, akatyzja, hipokineza); zwi´kszenie st´˝enia
prolaktyny w surowicy krwi (jest to zjawisko przemijajàce,
ust´pujàce po zaprzestaniu stosowania preparatu. Hiperprolaktynemia mo˝e powodowaç mlekotok, zatrzymanie
miesiàczki, ginekomasti´, obrzmienie piersi, zmniejszenie libido, impotencj´, ozi´b∏oÊç p∏ciowà); zwi´kszenie masy cia∏a.
Podmiot odpowiedzialny: Sanoﬁ-Aventis France, 1-13 boulevard Romain Rolland, 75 014 Pary˝, Francja. Informacji
udziela: Sanoﬁ-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa, tel. 022 280 00 00, fax 022 280 00 01. Charakterystyka Produktu Leczniczego dost´pna na stronie:
www.sanoﬁ-aventis.com.pl. Pozwolenie MZ Nr: 8409, 8410.
Lek wydawany z przepisu lekarza na recept´. Solian® 200 mg:
cena urz´dowa 125 z∏, maksymalna dop∏ata dla pacjenta
3,20 z∏; Solian® 400 mg: cena urz´dowa 250 z∏, maksymalna
dop∏ata dla pacjenta 3,20 z∏. Szczegó∏owe informacje o leku
zawarte sà w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
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