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Czego dowiadujemy siê z pragmatycznych badañ leków psychotropowych?
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Schemat badawczy w badaniach klinicznych:
w³aciwy schemat na w³aciwym miejscu
Clinical trial design: horses for courses
JOHN R. GEDDES
University Department of Psychiatry, Warneford Hospital, Oxford, OX3 7JX, UK

Fleischacker i Goodwin w³¹czaj¹ siê do tocz¹cej siê
obecnie dyskusji na temat wzglêdnej wartoci badañ tak
zwanej skutecznoci i efektywnoci leków. W porównaniach badañ lekowych trzeba uwzglêdniæ fakt, ¿e ró¿ne
badania zaprojektowano tak, by uzyskaæ odpowied na
ró¿ne pytania kliniczne i ¿e decyzje metodologiczne zawsze wi¹¿¹ siê z kompromisem [1, 2]. Proponowano ró¿ne
sposoby opisu odmiennych priorytetów i planów badawczych w badaniach klinicznych: np. badanie wyjaniaj¹ce
w odró¿nieniu od pragmatycznego [3], praktyczne w odró¿nieniu od du¿ego prostego, w odró¿nieniu od badania
skutecznoci [2], oraz du¿e proste w odró¿nieniu od ma³ego z³o¿onego [4].
Schematy badania wyjaniaj¹cego [skutecznoci] charakteryzuj¹ siê wiêkszym stopniem kontroli nad trafnoci¹
wewnêtrzn¹ [teoretyczn¹] oraz wy¿sz¹ proporcj¹ sygna³u
do szumu, lecz dzieje siê to zwykle kosztem mniejszej
trafnoci zewnêtrznej [tzn. przystawalnoci do pacjentów
w wiecie rzeczywistym] [3, 5]. Celem badañ wyjaniaj¹cych jest ustalenie, czy okrelona interwencja eksperymentalna mo¿e dzia³aæ w kontrolowanych, zoptymalizowanych
warunkach [6]. Natomiast celem bardziej pragmatycznych
badañ [efektywnoci] jest ustalenie, czy dana interwencja rzeczywicie dzia³a w realnym wiecie praktyki klinicznej, czyli w rodowisku niemal z definicji mniej kontrolowanym i z wiêkszym poziomem szumu. Wprawdzie
w badaniach pragmatycznych uczestnicz¹ mniej wyselekcjonowani i bardziej reprezentatywni pacjenci i rodowiska
kliniczne, oraz stosuje siê mniej standaryzowane, a bardziej
rutynowe miary wyników klinicznych, lecz nieuniknione
w badaniach efektywnoci kompromisowe schematy badawcze, z regu³y zwiêkszaj¹ zmiennoæ (i wobec tego szum
statystyczny), a czêsto tak¿e tendencyjnoæ.
Fleischacker i Goodwin maj¹ zatem racjê zwracaj¹c
uwagê na problem, który powstaje wówczas, gdy wydaje
siê, ¿e wyniki badañ wyjaniaj¹cych i bardziej pragmatycznych s¹ rozbie¿ne. Czy badania wyjaniaj¹ce, czy te¿
badania pragmatyczne s¹ z natury rzeczy bardziej rzetelne
i jest bardziej prawdopodobne, ¿e dadz¹ cilejsz¹ ocenê
rzeczywistego efektu badanego leku? Jest to le postawione pytanie. Tak naprawdê zdecydowana wiêkszoæ
badañ znajduje siê na kontinuum miêdzy wyidealizowanymi schematami badañ wyjaniaj¹cych a pragmatycznymi
planami badawczymi. Zalety ka¿dego badania trzeba krytycznie oceniæ pod k¹tem prawdopodobnych róde³ tendencyjnoci i szumu.

Fleischacker i Goodwin uwa¿aj¹, ¿e randomizacja wraz
z adekwatnym utajnieniem przydzia³u do grup jest warunkiem sine qua non uczciwego porównania dwóch (lub
wiêcej) sposobów leczenia. Badania empiryczne wskazuj¹
jednak, ¿e inne w³aciwoci schematu badania, takie, jak
zalepienie próby mog¹ równie¿ istotnie wp³ywaæ na szanse, ¿e wyniki badania nie bêd¹ tendencyjne [7]. Rzeczywicie, w badaniach, w których wyniki leczenia oceniane
s¹ subiektywnie, brak zalepienia wydaje siê równie wa¿n¹
przyczyn¹ tendencyjnoci, jak nieadekwatne utajnienie
przydzia³u do grup [8]. Brak zalepienia próby mo¿e prowadziæ zarówno do tendencyjnoci postêpowania (wiedza
o tym, do jakiej metody leczenia pacjent zosta³ przydzielony prowadzi do systematycznej zmiany zachowania siê
lekarza i pacjenta), jak i do tendencyjnoci oceny (wiedza
o przydzieleniu do okrelonej metody leczenia prowadzi do
systematycznie odmiennej oceny wyników leczenia w grupie leczonej i kontrolnej). Mo¿na przewidywaæ, ¿e zalepienie bêdzie szczególnie wa¿ne przy wysokim poziomie
zarówno mo¿liwoci, jak prawdopodobieñstwa tego rodzaju tendencyjnoci. Bêdzie tak wówczas, gdy zachowanie i wyniki leczenia ³atwo ulegaj¹ modyfikacji oraz gdy
nie ma naprawdê równego traktowania, za badacz i/lub
uczestnicy badania wyranie preferuj¹ któr¹ z porównywanych metod leczenia.
Potrzebê uwzglêdniania schematu badawczego poszczególnych badañ mo¿na dobrze zilustrowaæ na przyk³adzie
programu, w którym porównywano leki przeciwpsychotyczne pierwszej i drugiej generacji [PG i DG]. Kontekst
by³ taki, ¿e wi¹zano du¿e nadzieje z lekami DG, spodziewaj¹c siê, ¿e przynios¹ znaczny postêp w leczeniu schizofrenii. W konsekwencji, pocz¹tkowo patrzono przez palce
na ograniczenia metodologiczne prowadzonych przez firmy farmaceutyczne badañ lekowych (mieszcz¹cych siê na
kontinuum schematów badawczych bli¿ej bieguna wyjaniaj¹cego) [9], przeceniano zalety leków DG [10], oraz
szybko przechodzono na leki DG w praktyce klinicznej
i stosowano je zamiast leków PG [11]. Wyniki systematycznych prac przegl¹dowych i meta-analiz badañ lekowych
sponsorowanych przez przemys³ farmaceutyczny w zasadzie by³y podobne [1214], chocia¿ autorzy jednego z przegl¹dów doszli do znacznie bardziej pozytywnych wniosków
dotycz¹cych leków DG ni¿ inni [14, 15].
Opublikowano obecnie doniesienia z szeregu randomizowanych, kontrolowanych badañ niesponsorowanych przez
firmy farmaceutyczne, porównuj¹cych leki PG i DG [1619].
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Tak wiele niezale¿nych badañ lekowych jest w psychiatrii
czym niezwyk³ym: wiadczy zarówno o niezwykle istotnym rozwoju, jak i rzadko spotykanej ci¹g³ej niepewnoci
i donios³oci zagadnienia. Owe niezale¿ne badania rozpatrywane jako grupa wydaj¹ siê wskazywaæ, ¿e chocia¿
mog¹ wystêpowaæ niewielkie ró¿nice w skutecznoci poszczególnych leków, nie da siê wykazaæ, ¿e takie korzyci
s¹ op³acalne, a ponadto równowa¿y je wiêksza czêstoæ
pewnych niepo¿¹danych skutków. Ten ogólny wniosek nie
powinien jednak przes³aniaæ faktu, i¿ w omawianych badaniach stosowano bardzo ró¿ne schematy badawcze i mia³y
one na celu uzyskanie odpowiedzi na ró¿ne, chocia¿ dope³niaj¹ce siê pytania. Brak miejsca nie pozwala na pe³n¹
krytyczn¹ ocenê ka¿dego z tych badañ, omówiê zatem tylko wybrane zagadnienia.
Program CATIE, okrelony przez swoich autorów jako
badanie pragmatyczne, mia³ pewne cechy pragmatyczne
(reprezentatywna grupa pacjentów, zmienne dawkowanie,
doæ d³ugi okres katamnestyczne), ale stosowano w nim
metodê zalepienia i zadbano o wysok¹ jakoæ oceny wyników leczenia [2]. Rezultaty CATIE nie by³y zaskakuj¹ce,
chocia¿ bardzo cenne w tym sensie, ¿e potwierdzi³y obraz
wy³aniaj¹cy siê z rozmaitych róde³, m.in. zarówno z metaanaliz, jak i z danych obserwacyjnych dotycz¹cych bezpieczeñstwa leków [20].
Program CUtLASS mieci³ siê na kontinuum bli¿ej krañca pragmatycznego, by³ bowiem bez zalepienia i umo¿liwia³ wybór leków zarówno PG, jak i DG [18]. Rozpatruj¹c
to badanie bez kontekstu nie da siê rozstrzygn¹æ, w jakim
stopniu brak obserwowanych ró¿nic w CUtLASS oznacza,
¿e naprawdê nie by³o ¿adnych ró¿nic, czy ¿e w badaniu
tym by³o zbyt du¿o szumów, aby mo¿na by³o wykryæ ró¿nice. Wyniki CUtLASS dotycz¹ce op³acalnoci s¹ jednak
wysoce zbie¿ne z wynikami innych niezale¿nych badañ.
EUFEST by³o ambitnym programem badania pacjentów
z pierwszym epizodem, lecz ze wzglêdu na zastosowany
schemat badania otwartego okaza³ siê niezwykle podatny
na tendencyjnoæ postêpowania (a w konsekwencji tendencyjnoæ ocen), co spowodowa³o, ¿e autorzy programu nie
byli w stanie sformu³owaæ ¿adnych klarownych wniosków
[19], chocia¿ wydaje siê, ¿e Fleischacker i Goodwin s¹
obecnie bardziej na to przygotowani.
Brak miejsca uniemo¿liwia omówienie innych badañ
efektywnoci w innych zaburzeniach omawianych przez
Fleischackera i Goodwina, lecz podobne uwagi odnosz¹ siê
do wszystkich. Niew¹tpliwie ¿adne z badañ  ani skutecznoci, ani efektywnoci  nie daje wiêkszego prawdopodobieñstwa oszacowania prawdy. Wszystkie badania
maj¹ ograniczenia, a schemat badawczy jest sztuk¹ kompromisu. Wszystkie badania nale¿y zatem oceniæ krytycznie. Mimo ró¿nych niedoci¹gniêæ metodologicznych badañ
lekowych nowej generacji, podjêcie takich badañ  oraz
chêæ ich finansowania przez bud¿et pañstwowy i organizacje charytatywne  nast¹pi³o z du¿ym opónieniem. Nadal brak odpowiedzi na wiele wa¿nych pytañ klinicznych,
którymi nie zajmowano siê w badaniach zaprojektowanych
wy³¹cznie na w¹sko rozumiane potrzeby przemys³u i nadzoru farmaceutycznego [1, 21]. Ci, którzy planuj¹ badania
o profilu bardziej pragmatycznym, na pewno musz¹ zidentyfikowaæ istotne ród³a tendencyjnoci w ka¿dym poszczególnym badaniu. Ogromne znaczenie ma schemat badania
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 powinien byæ tak solidny, aby wyniki badania by³y zarówno wiarygodne, jak i u¿yteczne. W przeciwnym razie
owe z trudem uzyskane wyniki bêd¹ nara¿one na krytykê
ze strony osób, którym siê one nie spodobaj¹!
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