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STRESZCZENIE
Panuje obecnie pewna dezorientacja co do wzglêdnej wartoci badañ klinicznych prowadzonych w celu okrelenia skutecznoci w odró¿nieniu od tych, w których bada siê efektywnoæ leków*2. Stanowi to szczególne wyzwanie wówczas, gdy badania, przeprowadzane jako
eksperyment przez firmy farmaceutyczne dla instytucji reguluj¹cych rynek farmaceutyczny [regulators], s³u¿¹ do kszta³towania i informowania praktyki klinicznej, zw³aszcza jeli inne badania wykonane w warunkach bardziej zbli¿onych do rzeczywistoci nie potwierd zaj¹
przewidywanego korzystnego dzia³ania leku. Dokonalimy w tej dziedzinie przegl¹du powiêconego przede wszystkim nowym lekom przeciwpsychotycznym. Krótko omówilimy te¿ inne wskazania, m.in. zaburzenia nastroju, na które zwracano dotychczas znacznie mniej uwagi,
lecz te same trudnoci s¹ prawdopodobne równie¿ w ich przypadku. Doszlimy do wniosku, ¿e wtedy, gdy wyniki badania skutecznoci s¹
pozytywne, a badania efektywnoci negatywne, niekoniecznie trzeba preferowaæ badanie efektywnoci  mo¿e siê po prostu nie uda³o.
Wówczas, gdy badania skutecznoci i badania efektywnoci prowadz¹ do podobnych wniosków, ich wyniki wzajemnie siê potwierdzaj¹.
SUMMARY
There is at present some confusion about the relative value of clinical trials performed to investigate efficacy vs. those designed
to investigate effectiveness. This is particularly challenging when studies performed as experiments for regulators by companies are used to
shape and inform clinical practice, especially if studies conducted under more real life conditions fail to support predicted benefits. We review
the field in relation to the new antipsychotics, in particular. Other indications, including mood disorders, which are also briefly touched upon,
have so far received less definitive attention, but are likely to encounter the same difficulties. We conclude that, where the results of efficacy
trials are positive and an effectiveness trial is negative, one should not necessarily prefer the effectiveness trial  it may simply have failed.
Where efficacy trials and effectiveness trials point to similar conclusions, then the findings are mutually supportive.
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W ostatnich latach w naszej dziedzinie coraz trudniejsze staje siê prze³o¿enie wyników randomizowanych kontrolowanych badañ klinicznych (RCTs, randomized controlled clinical trials) na praktykê kliniczn¹, czyli na informacje
1

o klinicznej u¿ytecznoci nowych farmaceutyków do leczenia schizofrenii i zaburzeñ nastroju. Trudnoci te podkrela
fakt, ¿e wnioski z meta-analiz i systematycznych przegl¹dów czêsto bywaj¹ rozbie¿ne. Na przyk³ad, Leucht i in. [1]

Przedruk z World Psychiatry. 2009;8(1):2336  za ¿yczliw¹ zgod¹ wydawcy. World Psychiatry jest organem wiatowego Stowarzyszenia Psychiatrycznego (World Psychiatric Association).
2 Przyp. t³um.: We wszystkich poni¿szych artyku³ach powtarzaj¹ siê dwa terminy: efficacy [skutecznoæ] i effectiveness [efektywnoæ], definiowane w literaturze dotycz¹cej badañ lekowych nastêpuj¹co. (1) Efficacy  celem eksploracyjnego badania jest ustalenie
zwi¹zku przyczynowego, czyli odpowied na pytanie, czy dany lek dzia³a w idealnych, optymalnych warunkach. Próba pacjentów jest
wysoce wyselekcjonowana, bez wspó³wystêpuj¹cych dolegliwoci i leczenia skojarzonego innymi lekami. Dany lek porównuje siê
z placebo lub innym lekiem o znanej skutecznoci. Wskanikiem wyniku mog¹ byæ nawet stosunkowo niewielkie efekty leczenia. Wyklucza siê tendencyjnoæ ze strony badacza i pacjenta [podwójnie lepa próba  ani pacjent, ani badacz nie wie, który z porównywanych
leków otrzymuje pacjent]. Pacjenci s¹ losowo przydzielani do podgrup leczonych porównywanymi metodami. (2) Effectiveness  poszukiwanie odpowiedzi na pytanie pragmatyczne, czy lek dzia³a w rutynowych warunkach praktyki klinicznej. Kryteria doboru pacjentów
nie s¹ tak ostre, mog¹ byæ leczeni równoczenie innymi lekami. Informacja o rodzaju leku jest jawna, pacjenci mog¹ decydowaæ
o przyjmowaniu leku [zgodziæ siê na leczenie lub je przerwaæ, jak w ¿yciu]. (Na podstawie: Pitter M.H., White A.R. [1999]. Efficacy and
effectiveness. Focus on Alternative and Complementary Therapies, 4, 109110).
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po meta-analizie RCTs, w których porównywano leki przeciwpsychotyczne pierwszej generacji z lekami drugiej generacji doszli do wniosku, ¿e risperidon i olanzapina wykazuj¹ bardziej efektywne ni¿ haloperidol oddzia³ywanie
na ogóln¹ symptomatologiê i objawy negatywne oraz
¿e wszystkie testowane leki przeciwpsychotyczne drugiej
generacji powoduj¹ mniej objawów pozapiramidowych
i w mniejszym stopniu prowadz¹ do u¿ywania leków przeciwcholinergicznych. Geddes i in. [2] analizuj¹c mniej
wiêcej ten sam zestaw danych, wnioskuj¹ jednak, ¿e nie
ma jasnych dowodów na to, ¿e atypowe leki przeciwpsychotyczne s¹ bardziej efektywne czy lepiej tolerowane ni¿
konwencjonalne leki przeciwpsychotyczne. Davis i in. [3]
po przeanalizowaniu danych ze 142 badañ podaj¹, ¿e tylko
niektóre leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji wykazuj¹ wiêksz¹ skutecznoæ ni¿ leki tradycyjne, natomiast
Tandon i Fleischhacker [4] na podstawie jakociowego
przegl¹du dostêpnych danych empirycznych doszli do
wniosku, ¿e meta-analityczne badania porównawcze skutecznoci leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji
innego typu ni¿ klozapina nie dostarczaj¹ niepodwa¿alnych
dowodów wiadcz¹cych o ich innej skutecznoci.
Jeli chodzi o zaburzenia nastroju, kontrowersja dotyczy
przede wszystkim ró¿nic miêdzy lekiem a placebo w badaniach skutecznoci leków przeciwdepresyjnych [5], przy
czym w mediach nag³aniano wniosek, ¿e w przypadku
depresji jednobiegunowej leki te s¹ tak samo skuteczne jak
pastylki cukru. Problemem wspólnym dla tej kontrowersji
i debaty nad lekami przeciwpsychotycznymi jest ekstrapolowanie na codzienn¹ praktykê wyników badañ przeprowadzonych w doæ sztucznych warunkach, po to, by uzyskaæ
zezwolenie na rejestracjê leku.
Niew¹tpliwie wnioski z tych publikacji mo¿na interpretowaæ jako wzajemnie sprzeczne. Przed nasz¹ dziedzin¹
stanê³o zatem wyzwanie  trzeba znaleæ powody tych rozbie¿noci oraz rozwi¹zania, które zwiêkszy³yby przydatnoæ
badañ klinicznych dla codziennej praktyki.
Stwierdzono, ¿e dobór pacjentów jest jednym z g³ównych czynników odpowiedzialnych za rozbie¿noæ wyników badañ. Badania kliniczne leków przeciwpsychotycznych u pacjentów ze schizofreni¹ prowadzono na bardzo
wyselekcjonowanych populacjach pacjentów [68], niereprezentatywnych dla tych chorych, dla których przeznaczone by³yby owe leki w codziennej praktyce. Coraz wiêkszy
procent pacjentów wypada z RCTs, co niekiedy wi¹¿e siê
ze specyficzn¹ metodologi¹ badania [9]. Budzi to w¹tpliwoci co do analiz, w których tak czy inaczej trzeba jako
zast¹piæ brakuj¹ce dane, oraz podwa¿a proste wnioski  na
przyk³ad takie, ¿e jaki jeden lek prawdopodobnie bêdzie
efektywny w leczeniu danego zaburzenia. Trudno twierdziæ
co takiego, kiedy prawie po³owa pacjentów z mani¹ z grupy otrzymuj¹cej aktywny preparat nie koñczy trzytygodniowego badania lekowego. Co wiêcej, poddano w w¹tpliwoæ, czy tradycyjne miary wyników leczenia, takie, jak
poprawa globalnych wyników na skalach szacunkowych
do oceny objawów psychopatologicznych, maj¹ trafnoæ
ekologiczn¹, czyli mierz¹ rzeczywiste wyniki leczenia u pacjentów [10, 11].
Te same problemy s¹ jeszcze bardziej widoczne w przypadku badañ lekowych dotycz¹cych depresji. Wielu pacjentów uczestnicz¹cych w RCTs leków przeciwdepresyjnych
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zg³asza siê z og³oszenia i mo¿e otrzymywaæ wynagrodzenie za udzia³ w badaniu. Dzieje siê tak niew¹tpliwe w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeprowadzono wiele takich
badañ. Co wiêcej, powszechnie uwa¿a siê, ¿e aby spe³niæ
kryteria kwalifikuj¹ce do udzia³u w badaniu zawy¿a siê
punktacjê kandydata w skalach do oceny depresji, co maskuje póniejsze wyniki leczenia przypisywane albo aktywnemu lekowi, albo placebo [5].
Owo niezadowolenie spowodowa³o, ¿e wprowadzono
pojêcie efektywnoci. W badaniach efektywnoci d¹¿y siê
do uzyskania nieselekcjonowanej lub mniej wyselekcjonowanej grupy pacjentów, stosuj¹c szerokie kryteria w³¹czenia do badañ oraz niewiele powodów do wykluczenia kandydatów. Aby utrzymaæ niski odsetek osób wypadaj¹cych
z badania, mo¿na pos³u¿yæ siê prost¹ metodologi¹ badania.
Zamiast mierzyæ efekty interwencji terapeutycznych w kategoriach dosyæ specyficznych zmian w zakresie psychopatologii, w badaniach nad efektywnoci¹ d¹¿y siê do mierzenia czego bardziej konkretnego. W du¿ych badaniach
dotycz¹cych chorób sercowo-naczyniowych za wskanik
wyniku leczenia czêsto przyjmuje siê zgon. W psychiatrii
zgon zdarza siê zbyt rzadko, ¿eby go braæ pod uwagê jako
wskanik wyniku, ale przyjêcie do szpitala lub przerwanie
leczenia uwa¿a siê za wskaniki klinicznie istotne. W ramach
lekkiego sprzeciwu wobec tendencji do mierzenia twardych wyników leczenia, równolegle poszukuje siê wskaników zwi¹zanych z dowiadczeniem pacjenta  czêsto
zgrupowanych pod ogólnym i oklepanym has³em jakoci
¿ycia. Ponadto s¹ naciski, aby uwzglêdniaæ ocenê ekonomiczn¹ wybranych metod leczenia. Wszystko to ma na celu
uzyskanie rezultatów, które da siê prze³o¿yæ na codzienn¹
praktykê kliniczn¹, ale to tak¿e brzmi pozornie prosto.
W dalszym ci¹gu artyku³u podamy kilka przyk³adów
du¿ych pragmatycznych badañ klinicznych z udzia³em pacjentów cierpi¹cych na schizofreniê i zaburzenia nastroju,
a nastêpnie omówimy zalety i wady badañ efektywnoci
w porównaniu z tradycyjnymi RCTs.
BADANIA EFEKTYWNOCI LEKÓW
W SCHIZOFRENII
W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia wykonano ró¿ne badania efektywnoci leków w schizofrenii  skoncentrujemy
siê na tych, które przeprowadzono na du¿ych próbach pacjentów. W przegl¹dzie uwzglêdniono badania zarówno
metod¹ lepej próby, jak i otwarte, o ile tylko stosowano
w nich losowy przydzia³ pacjentów do ró¿nych metod leczenia. Ów losowy przydzia³, z odpowiedni¹ kontrol¹ i utajnieniem procesu przydzielania do grup, uwa¿amy za kluczow¹ w³aciwoæ umo¿liwiaj¹c¹ uczciwe porównanie
dwóch metod leczenia.
CATIE: Clinical Antipsychotic Trials in Intervention
Effectiveness (Kliniczne badania efektywnoci interwencji za pomoc¹ leków przeciwpsychotycznych)
Program CATIE by³ badaniem klinicznym sponsorowanym przez amerykañski National Institute of Mental Health
(NIMH  Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego) po
przetargu na kontrakt badawczy. Te du¿e badania pragmatyczne sk³ada³y siê z trzech faz. W pierwszej porównywano
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piêæ leków przeciwpsychotycznych nowej generacji z perfenazyn¹, lekiem pierwszej generacji. Po fazie I pacjenci
mieli mo¿liwoæ przejcia do jednej z dwóch ró¿nych podgrup fazy II. W jednej zaplanowano pocz¹tkowo porównanie klozapiny z innymi lekami przeciwpsychotycznymi
nowej generacji u pacjentów, u których stwierdzono lekoopornoæ w fazie I, druga za mia³a obejmowaæ pacjentów
z problemami tolerancji na lek. Przydzia³ do ró¿nych metod leczenia w fazie I i II by³ losowy i podwójnie lepy,
z wyj¹tkiem grupy otrzymuj¹cej klozapinê. Po fazie II pacjentów mo¿na by³o przesun¹æ do otwartych badañ lekowych, w których badano ró¿ne starsze lub nowsze leki przeciwpsychotyczne. Przerwanie leczenia z dowolnej przyczyny
stanowi³o podstawowy wskanik wyniku leczenia [12].
W pewnym sensie badanie to reprezentuje metodologiê
hybrydow¹, poniewa¿ kryteria w³¹czania i wskaniki wyniku leczenia by³y zgodne z zasad¹ efektywnoci, podczas gdy
reszta schematu badania by³a taka, jak w tradycyjnym RCTs.
Co wiêcej, tego typu schemat obejmuj¹cy kolejne stadia
mo¿e zachêcaæ do wczesnego przerywania leczenia w fazie
I, poniewa¿ umo¿liwia przejcie do drugiej fazy badania.
Opublikowano kilka artyku³ów przedstawiaj¹cych wyniki fazy I i II oraz bardziej specyficzne efekty leczenia
[1315]. Poza tym, ¿e czêstoæ przerywania leczenia ze
wszystkich mo¿liwych powodów by³a istotnie mniejsza
przy olanzapinie, nie wykazano wiêkszej skutecznoci leków
przeciwpsychotycznych drugiej generacji w porównaniu
z perfenazyn¹ w ¿adnej z opublikowanych dotychczas analiz. Perfenazynê wybrano z powodów pragmatycznych, aby
zwiêkszyæ poczucie równego traktowania. Oceniono, ¿e
lek bardziej typowy, taki, jak haloperidol, nie nadaje siê
ze wzglêdu na z góry przyjête opinie pacjentów i badaczy. Skomentowano, ¿e wybrana zosta³a perfenazyna poniewa¿ ma s³absze dzia³anie i umiarkowany profil skutków
ubocznych. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje, czy perfenazyna
nale¿ycie reprezentuje grupê klasycznych leków przeciwpsychotycznych.
CUtLASS: Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs
in Schizophrenia Study (Badanie kosztów i u¿ytecznoci
najnowszych leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii)
W badaniu tym, sponsorowanym przez brytyjsk¹ National Health Services (Pañstwow¹ S³u¿bê Zdrowia) równie¿
podjêto próbê porównania efektywnoci nowszych i starszych leków przeciwpsychotycznych. Klinicyci, którzy
chcieli w³¹czyæ pacjenta do tego badania, musieli najpierw
zdecydowaæ, czy wykazywa³ on lekoopornoæ na poprzednio stosowane leczenie (w takich przypadkach pacjenci byli
w³¹czani do podgrup, w których porównywano klozapinê
z innymi lekami nowej generacji), albo te¿ czy zmiana leczenia jest wskazana z innych przyczyn (w takich przypadkach
pacjenci byli losowo przydzielani do podgrup otrzymuj¹cych jaki lek przeciwpsychotyczny albo pierwszej, albo
drugiej generacji). W tych dwóch ostatnich podgrupach klinicyci sami wybierali lek wed³ug swego uznania. Jakoæ
¿ycia przyjêto za g³ówny wskanik wyniku leczenia.
Na koniec tego jednorocznego otwartego badania okaza³o siê, ¿e klozapina daje lepsze wyniki ni¿ inne leki drugiej
generacji u pacjentów lekoopornych, natomiast nie stwierdzono przewagi leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji (46% pacjentów leczono olanzapin¹) w porównaniu
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ze starszymi preparatami (49% pacjentów w tej grupie
otrzymywa³o sulpiryd) [16,17]. Z farmakologicznego punktu widzenia w³¹czenie i nadreprezentacja sulpirydu jako leku
pierwszej generacji by³o nieprzydatne. Sulpiryd jest farmakologiczne bardzo zbli¿ony do amisulpirydu, który stosowano w grupie otrzymuj¹cej leki drugiej generacji. Decyzja
ta czêciowo mo¿e odzwierciedlaæ trudnoci z rekrutacj¹
pacjentów, i rzeczywicie w tych badaniach nie osi¹gniêto
zak³adanych pocz¹tkowo celów dotycz¹cych naboru do
grup, co prawdopodobnie wynika³o z nierównego traktowania. Klinicyci mogli spostrzegaæ leki atypowe jako
lepsze i trudno ich by³o przekonaæ do stosowania starszych
([i bardziej typowych) leków przeciwpsychotycznych.
Niewykrycie ró¿nic miêdzy lekami pierwszej i drugiej
generacji staje siê zatem w¹tpliwe. Co wiêcej, w³¹czano
pacjentów do badania dlatego, ¿e trzeba im by³o zmieniæ
sposób leczenia, a zatem potencjalnie wybierano pacjentów,
którzy albo s³abiej reagowali na lek [18] lub gorzej tolerowali leczenie (albo i jedno, i drugie).
CAFE: Comparison of Atypicals in First Episode psychosis
(Porównanie leków atypowych w leczeniu pierwszego
epizodu psychozy)
Przerwanie leczenia z dowolnej przyczyny by³o g³ówn¹
miar¹ wyników leczenia w tym badaniu klinicznym prowadzonym metod¹ podwójnie lepej próby, w którym porównywano kwetiapinê z risperidonem i olanzapin¹ [19].
Czêstoæ przerywania leczenia by³a wysoka we wszystkich
trzech grupach, lecz ich nie ró¿ni³a. To samo odnosi siê te¿
do zmian w wynikach skali objawów pozytywnych i negatywnych (PANSS). Podobnie jak w programie CATIE,
olanzapina prowadzi³a do wiêkszego rozpowszechnienia
przyrostu wagi.
EUFEST: European First Episode Study in Schizophrenia
(Europejskie badania nad pierwszym epizodem schizofrenii)

W tym jednorocznym, randomizowanym, lecz nieprowadzonym metod¹ lepej próby badaniu zrealizowanym
w 13 krajach europejskich i w Izraelu, zajmowano siê efektywnoci¹ leków przeciwpsychotycznych nowej generacji:
amisulpirydu, kwetiapiny, olanzapiny i ziprasidonu, w porównaniu z ma³ymi dawkami haloperidolu u pacjentów
z pierwszym epizodem schizofrenii [20]. G³ównym wskanikiem wyniku terapii by³o przerwanie leczenia lekiem, do
którego pacjenci byli losowo przydzieleni na pocz¹tku badania. Wszystkie leki nowej generacji wykaza³y lepsze dzia³anie ni¿ haloperidol. Ponadto, haloperidol nawet w ma³ych
dawkach wywo³ywa³ wiêcej skutków ubocznych, czyli objawów pozapiramidowych ni¿ nowsze farmaceutyki. Globalne
wyniki w skali PANSS, jeden z drugorzêdnych wskaników
wyniku leczenia, nie ró¿nicowa³y grup [21]. Wyniki w skali
PANSS mierzono jednak rzadziej ni¿ inne wskaniki.
Dane uzyskane w programie EUFEST s¹ sprzeczne
z wnioskami, które czêsto formu³uje siê na podstawie badañ CATIE i CUtLASS  ¿e leki atypowe nie wykazuj¹
istotnej przewagi nad starszymi preparatami. Haloperidol
w ma³ych dawkach by³ gorzej tolerowany ni¿ leki drugiej
generacji i przek³ada³ siê na istotnie krótszy okres utrzymywania siê w leczeniu u pacjentów z pierwszym epizodem.
Leki atypowe zarówno w programie CATIE, jak i EUFEST
wykazywa³y odmienne dzia³anie i nie wydaje siê, aby
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w stosowanych dawkach by³y równowa¿ne. Porównanie
z perfenazyn¹ w CATIE, oraz jednej heterogennej grupy
farmaceutyków z inn¹ w programie CUtLASS, ogranicza
wnioski, jakie mo¿na wyci¹gn¹æ z tych badañ.
Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e naturalistyczne badania kliniczne odzwierciedlaj¹ równie¿ naturalistyczne postêpowanie lecznicze w praktyce, mo¿e nie zawsze zgodne z ogólnie przyjêtymi dowodami empirycznymi i wytycznymi. Na
przyk³ad, w CATIE tylko oko³o 40% wszystkich pacjentów
w fazie I przyjmowa³o maksymalne dozwolone dawki. Z drugiej strony, badania pragmatyczne, w których daje siê badaczom wiêksz¹ swobodê manewru w kwalifikowaniu pacjentów do badañ i modyfikowaniu leczenia, maj¹ tê zaletê, ¿e
wiêkszy procent pacjentów utrzymuje siê w leczeniu, czego przyk³adem s¹ programy CUtLASS i EUFEST. Metoda
lepej próby tak¿e ma wp³yw na czêstoæ przerywania leczenia: ogólnie rzecz bior¹c, wskaniki czêstoci przedwczesnego przerywania leczenia s¹ wy¿sze w badaniach metod¹
podwójnie lepej próby, takich jak CATIE i CAFE.
BADANIA EFEKTYWNOCI
W ZABURZENIACH NASTROJU
STAR*D: Sequenced Treatment Alternatives to Relieve
Depression (Sekwencjonowane alternatywne strategie
leczenia depresji)
W pierwszym etapie programu STAR*D nie zajmowano
siê skutecznoci¹ jakiego leku przeciwdepresyjnego
w porównaniu z jego odpowiednikiem, natomiast wszystkim uczestnikom podawano jeden lek  citalopram, selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny. Systematycznie mierzono wyniki leczenia u ponad 2000 pacjentów
z jednobiegunowym zaburzeniem afektywnym z epizodem
du¿ej depresji.
Ogólnie bior¹c, wskaniki czêstoci remisji by³y prawdopodobnie ni¿sze ni¿ oczekiwano, za obci¹¿enie skutkami
ubocznymi wiêksze. Trzydzieci procent badanych uzyska³o remisjê, co wymaga³o leczenia przez ponad 8 tygodni.
Analiza podgrup wykaza³a szczególn¹ skutecznoæ u kobiet z du¿ymi osi¹gniêciami ¿yciowymi. Najs³absze wyniki
leczenia stwierdzono u pacjentów z d³u¿szymi epizodami
depresji, wiêksz¹ liczb¹ wspó³wystêpuj¹cych zaburzeñ
psychicznych (zw³aszcza lêkowych oraz z nadu¿ywaniem
substancji psychoaktywnych), wiêksz¹ liczb¹ ogólnych dolegliwoci somatycznych, oraz ni¿szym wyjciowym poziomem funkcjonowania i jakoci ¿ycia [18].
W programie STAR*D pierwotnie zamierzano porównaæ ró¿ne strategie leczenia wprowadzane wówczas, gdy
monoterapia citalopramem zostanie uznana za niewystarczaj¹c¹. Niestety, wskutek zbyt permisywnego traktowania wyborów dokonywanych przez pacjentów czêstoæ naprawdê losowego przydzia³u do konkurencyjnych metod
leczenia nie spe³nia³a oczekiwañ. Po nieudanym leczeniu
citalopramem, w drugim etapie STAR*D mo¿na by³o zmieniæ lek na inny (buproprion, sertralinê, lub wenlafaksynê)
lub na terapiê poznawcz¹, albo te¿ wybraæ wspomaganie
citalopramu buproprionem, buspironem lub terapi¹ poznawcz¹. Tylko 21 sporód 1439 pacjentów zgodzi³o siê
na losowe przydzielenie do którego z tych wariantów.
Przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ mia³a swoje preferencje, na które
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pozwala³ schemat badania. Wobec tego, chocia¿ porównanie strategii zmiany ze strategi¹ wspomagania leczenia by³o
bardzo interesuj¹ce klinicznie, jednak spe³z³o na niczym,
poniewa¿ umo¿liwiono pacjentom wybór jednego z tych
podejæ. U oko³o 30% pacjentów we wszystkich grupach
otrzymuj¹cych farmakoterapiê nast¹pi³a remisja po zmianie leczenia, niezale¿nie od rodzaju zmiany [22, 23]. Czêstoæ remisji u pacjentów otrzymuj¹cych terapiê poznawcz¹
by³a znacznie ni¿sza [lecz ró¿nica nie by³a istotna statystycznie z powodu braku mocy] [24]. Dalsze etapy w algorytmie leczenia ucierpia³y z powodu malej¹cej liczby pacjentów, a miêdzy wiêkszoci¹ wyników leczenia nie by³o
statystycznie istotnych ró¿nic.
Mo¿liwe s¹ wzajemnie sprzeczne interpretacje programu STAR*D. Nihilici powiedz¹, ¿e nie dowiedzielimy siê
z niego niczego. Optymici twierdz¹, ¿e badane strategie
leczenia wykaza³y przyzwoit¹ ogóln¹ czêstoæ remisji, jeli
postêpowano zgodnie z algorytmem. Nie mo¿na rozstrzygn¹æ, czy reprezentuje to poprawê w leczeniu w rzeczywistych warunkach. Mocn¹ stron¹ tego badania by³y: wielkoæ próby oraz niektóre wstêpne dane farmakogenetyczne.
STEP-BD: Systematic Treatment Enhancement Program
for Bipolar Disorder (Systematyczne wspomagania
leczenia dwubiegunowego zaburzenia afektywnego)
W programie STEP, porównywalnym ze STAR*D, podjêto du¿y wysi³ek, by zbadaæ ró¿ne cie¿ki leczenia pacjentów z dwubiegunowym zaburzeniem afektywnym. Sporód
piêciu proponowanych badañ tylko to, w którym uczestniczyli depresyjni pacjenci z zaburzeniem dwubiegunowym
przynios³o u¿yteczne, randomizowane dane. W tym badaniu wziê³o udzia³ 366 pacjentów w stanie ostrej depresji.
Analizowano ich odpowied na dodanie leków przeciwdepresyjnych lub placebo do ju¿ trwaj¹cego leczenia stabilizatorami nastroju (w praktyce interpretowano to bardzo liberalnie i dopuszczano równoczesne podawanie niemal
dowolnego leku nie-przeciwdepresyjnego). Wyniki by³y
negatywne, tzn. nie stwierdzono wiêkszej liczby przypadków remisji (lub przejcia w stan manii) w podgrupie otrzymuj¹cej leki przeciwdepresyjne [25].
Wynik ten mo¿na interpretowaæ albo jako badanie negatywne (leki przeciwdepresyjne nie dzia³aj¹ w depresji
dwubiegunowej), albo jako badanie nieudane (nie wiemy,
czy leki przeciwdepresyjne dzia³aj¹ w depresji dwubiegunowej). Przy braku pozytywnego leczenia kontrolnego pozostaje to kwesti¹ do dyskusji. Wniosek, jaki p³ynie badania leków przeciwdepresyjnych w programie STEP jest byæ
mo¿e taki: nie nale¿y ³¹czyæ niecis³oci prawdziwego ¿ycia z nierzeczywistoci¹ (placebo) badania prowadzonego
w celu uzyskania rejestracji leku .
BALANCE: Bipolar Affective disorder  Lithium/
Anticonvulsant Evaluation (Dwubiegunowe zaburzenie
afektywne  ewaluacja litu/leków przeciwdrgawkowych)
W programie BALANCE zakoñczonym w po³owie roku
2008 porównywano skojarzone leczenie litem i kwasem
walproinowym [np. Depakote] z monoterapi¹ litem lub
kwasem walproinowym. W badaniu poszukiwano odpowiedzi na pytanie o wy¿szoæ terapii skojarzonej nad monoterapi¹ w d³ugoterminowym leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Uwa¿ano, ¿e bêdzie to mia³o ogóln¹
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(generic) wartoæ w odniesieniu do zaburzenia dwubiegunowego, poniewa¿ w d³ugotrwa³ej terapii ³¹czenie ró¿nych leków sta³o siê bardzo powszechne, chocia¿ niemal
nie ma niezale¿nych dowodów empirycznych potwierdzaj¹cych korzyci z takiego postêpowania. Schemat badania
umo¿liwia³ ponadto porównanie litu z kwasem walproinowym w monoterapii.
W badaniu zamierzano pocz¹tkowo oceniaæ liczbê ponownych hospitalizacji jako podstawowy wskanik wyników
leczenia, lecz wymagana wielkoæ próby by³aby wówczas
bardzo du¿a (ponad 1000 uczestników) i przy braku odpowiednich funduszy nabór pacjentów do badania prawdopodobnie trwa³by zbyt d³ugo. W rzeczywistoci, bior¹c pod
uwagê udane kontrolowane badania lamotryginy z u¿yciem
placebo [25, 26] oraz nauczkê, jaka p³ynie z nieudanych
badañ nad kwasem walproinowym [27] (w których tak¿e
planowano pos³u¿enie siê liczb¹ ponownych hospitalizacji
jako podstawowym wskanikiem koñcowym), przemylano
sprawê i za podstawowy wskanik przyjêto czas do momentu interwencji z powodu nowego epizodu zaburzeñ
nastroju. Ostatecznie próba liczy³a ponad 400 osób, z czego 330 uda³o siê zrandomizowaæ tzn. losowo przydzieliæ
do ró¿nych podgrup. Analizê wyników badania przeprowadzono w po³owie 2008 roku. Czêstoæ mierzonych zdarzeñ
wskazuje na adekwatn¹ czu³oæ próby.
Podobnie jak EUFEST, program BALANCE by³ randomizowanym badaniem otwartym. Mia³ wiêc g³ówn¹ zaletê
wszelkich RCTs: losowy i niejawny przydzia³ do ró¿nych
metod leczenia. Badanie mog³o byæ jednak ska¿one przez
tendencyjnoæ (pozytywne lub negatywne nastawienie) klinicysty lub pacjenta. W praktyce, znaczna d³ugoæ okresu
poprzedzaj¹cego terapiê skojarzon¹ pomog³a unikn¹æ w badaniu s³abego przestrzegania zaleceñ i do pewnego stopnia
z³agodzi³a tendencyjnoæ, czyli pozytywne lub negatywne nastawienie do poszczególnych metod leczenia. Tym
niemniej, na sposób leczenia mog³o czêciowo wp³ywaæ
tendencyjne nastawienie, zw³aszcza w odniesieniu do wczesnych interwencji. Czynniki te ograniczaj¹ wartoæ wyników
badania, lecz ich nie uniewa¿niaj¹, poniewa¿ brak zalepienia próby jest oczywicie bardziej zbli¿ony do rzeczywistej
praktyki klinicznej. Przede wszystkim, nie jestemy przekonani, ¿e wród uczestnicz¹cych w badaniu klinicystów
lub pacjentów da³oby siê wykryæ jakie jedno dominuj¹ce
nastawienie (pozytywne lub negatywne) do którejkolwiek
z badanych metod leczenia.
DYSKUSJA
Porównuj¹c mocne strony badañ nas skutecznoci¹
i efektywnoci¹ trzeba bêdzie wywa¿yæ zalety: z jednej
strony  badania dobrze zdefiniowanych, jednorodnych
grup pacjentów przy u¿yciu najnowszej metodologii i podwójnie lepej próby, a z drugiej  uzyskiwania danych
bli¿szych codziennej praktyce klinicznej, co oznacza rekrutowanie bardziej reprezentatywnych grup pacjentów i pos³ugiwanie siê potencjalnie bardziej u¿ytecznymi wskanikami wyników leczenia. Oznacza to jednak równie¿, ¿e
kiedy informacje o sposobie leczenia (podawanym leku)
s¹ jawne, tak, jak w normalnej praktyce, zawsze ryzykuje
siê, ¿e tendencyjne nastawienie pacjentów i klinicystów
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bêdzie determinowa³o wyniki leczenia. Poniewa¿ w badaniach otwartych z jawn¹ informacj¹ o rodzaju leczenia
zawsze istnieje ryzyko tendencyjnoci obserwatora, wadê
tê trzeba zrównowa¿yæ wskazuj¹c na fakt, ¿e mo¿liwoæ
uogólniania wyników jest wtedy wiêksza i ¿e mniej osób
wypada z badania. Z metodologicznego punktu widzenia
warunkiem sine qua non wydaje siê randomizacja, jeli podejmuje siê kompromisow¹ decyzjê o badaniu z ujawnieniem rodzaju leczenia.
Definicja u¿ytecznych wskaników wyniku leczenia
tak¿e by³a przedmiotem o¿ywionej dyskusji. Z jednej strony argumentowano, ¿e przerwanie leczenia z dowolnej
przyczyny stanowi nieskomplikowany i prymitywny wskanik, nawet jeli wyodrêbni siê podgrupy, w których przerwano leczenie z powodu braku skutecznoci leku, z³ej tolerancji, lub decyzji pacjenta. Z drugiej strony wysuwa siê
argument, ¿e niewielka zmiana w globalnym wyniku skali
PANSS, czy jeszcze bardziej specyficzne czynniki otrzymane w jakiej skali szacunkowej mog¹ mieæ tylko marginaln¹ u¿ytecznoæ kliniczn¹.
Dzia³a tu swego rodzaju zasada niepewnoci. Im bardziej
kontrolowany i rygorystyczny jest eksperyment, tym wiêksz¹ mo¿emy mieæ pewnoæ co do efektu leczenia, ale w tym
mniejszym stopniu badanie odpowiada warunkom w rzeczywistoci. Im bardziej zbli¿one do rzeczywistego ¿ycia
staje siê badanie efektywnoci, tym mniejsz¹ daje pewnoæ
co do skutecznoci badanego leku. W zasadzie uwa¿amy,
¿e oba rodzaje badañ s¹ po¿¹dane, lecz zawsze razem, a nie
jako alternatywa. Co wiêcej, najwiêksz¹ pewnoæ uzyskujemy wówczas, gdy w obydwu typach badañ kierunek
wyników leczenia jest podobny.
WNIOSKI
Bior¹c pod uwagê wszelkie dostêpne obecnie dowody
naukowe s¹dzimy, ¿e zarówno eksperymentalne RCTs, jak
i bardziej pragmatyczne badania efektywnoci maj¹ wa¿ne miejsce w psychofarmakologii klinicznej. W idealnym
procesie opracowywania leku, po eksploracyjnej fazie I,
w której coraz czêciej bada siê pacjentów, grupy ryzyka
lub zdrowych ochotników aby uzyskaæ potwierdzenie koncepcji teoretycznych, nastêpuj¹ dobrze kontrolowane badania metod¹ lepej próby [z utajnieniem informacji o rodzaju leku], ze cile zdefiniowanym wynikiem leczenia. Takie
badania mog¹ wykazaæ skutecznoæ leku, lecz wielkoci
korzystnych efektów nie mo¿na po prostu ekstrapolowaæ
na rzeczywiste ¿ycie.
Wyniki tych badañ fazy II i III nale¿y nastêpnie uzupe³niæ, byæ mo¿e ju¿ w fazie IIIb, przez wiêksze pragmatyczne
badania kliniczne, które musz¹ byæ tak zaprojektowane,
by stawia³y najwa¿niejsze pragmatyczne pytania kliniczne
dotycz¹ce ca³ej populacji pacjentów. W przyk³adach, jakie
tu rozwa¿alimy, mog³y mieæ one ró¿n¹ postaæ, pocz¹wszy
od bezporedniej porównywalnoci z lekami wczeniejszej generacji, a skoñczywszy na stosowaniu badanego leku
w terapii skojarzonej z innymi farmaceutykami czy interwencjami psychologicznymi. Bardzo skomplikowane plany badawcze ograniczaj¹ akceptowalnoæ badania z punktu
widzenia pacjentów (i badaczy). Co wiêcej, wszystkie badania pragmatyczne trzeba podejmowaæ przed rozpoczêciem
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intensywnego marketingu nowego leku, zanim opinie o nim
zd¹¿¹ siê utrwaliæ w g³owach badaczy. Naszym zdaniem
w procesie rejestracji nowych leków wymaga siê obecnie
zbyt wiele (i coraz wiêcej) dowodów z pocz¹tkowych faz
badania lekowego, w których mo¿liwoæ uogólniania wyników jest niewielka. Tymczasowa rejestracja pod warunkiem wdro¿enia badañ klinicznych na du¿¹ skalê mog³aby
zaspokoiæ niektóre z potrzeb, które dostrzegamy w procesie
opracowywania nowych leków.
Badania efektywnoci nale¿y planowaæ tak, by mia³y
kluczowe w³aciwoci metodologiczne badañ klinicznych,
a mianowicie randomizacjê i utajnienie informacji o tym,
do jakiej metody leczenia przydzielono pacjenta. Zagwarantuje je planowanie statystyczne, sformu³owanie a priori
jasnych hipotez, oraz koniecznie przestrzeganie standardów dobrej praktyki klinicznej. Doniesienia o przypadkach niepo¿¹danych zdarzeñ w takich badaniach lekowych
mog³yby wczenie zasygnalizowaæ wystêpowanie nieoczekiwanych problemów z bezpieczeñstwem leku. Stosowanie tego rodzaju schematów badañ lekowych we wczeniejszych stadiach procesu opracowywania leku mog³oby
do pewnego stopnia zmniejszyæ kontrowersje dotycz¹ce
praktycznej u¿ytecznoci badañ prowadzonych w celu
uzyskania rejestracji leku, a tak¿e umo¿liwiæ szybsz¹ ocenê przydatnoci leku do zaspokajania rzeczywistych potrzeb klinicznych.
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