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Wiele ha³asu o ma³e ró¿nice
Much ado about small differences
JOSEPH P. McEVOY
Duke University Medical Center, Durham, NC, USA

Fleischacker i Goodwin zwracaj¹ uwagê, ¿e meta-analizy i systematyczne przegl¹dy czêsto przynosi³y rozbie¿ne
wnioski dotycz¹ce porównañ miêdzy lekami przeciwpsychotycznymi; okrelaj¹ te rozbie¿noci jako wzajemnie
sprzeczne. Mo¿liwe jest bardziej oszczêdne wyjanienie:
wówczas, gdy miêdzy jednym a drugim lekiem istnieje tylko
ma³a ró¿nica, a w licznych badaniach porównuje siê te dwa
leki, niektóre, lecz nie wszystkie badania wykrywaj¹ tê
ró¿nicê. Jeli nie ma ¿adnej ró¿nicy, to jak¹ ró¿nicê z rzadka wykrywa nieprawid³owe badanie. S¹ to podstawowe
za³o¿enia teorii prawdopodobieñstwa.
Fleischacker i Goodwin powiadaj¹ równie¿, ¿e wtedy,
gdy wyniki badania skutecznoci s¹ pozytywne, a badania
efektywnoci negatywne, niekoniecznie trzeba preferowaæ
badanie efektywnoci  mo¿e siê po prostu nie uda³o. Inni
przestrzegaj¹, ¿e niekoniecznie trzeba preferowaæ badania
skutecznoci  mo¿e by³y po prostu tendencyjne [1, 2]. Nie
uda³o siê implikuje, ¿e badanie zrobiono tak nieudolnie, i¿
nie by³o w stanie wykryæ rzeczywicie istniej¹cej ró¿nicy
miêdzy lekami. Nie uda³o siê to walka na s³owa. U¿yciu
tak pejoratywnego okrelenia zwykle towarzyszy szczegó³owy opis domniemanych deficytów danego badania.
Jeli chodzi o program CATIE, autorzy stwierdzaj¹, ¿e
tego typu schemat obejmuj¹cy ró¿ne stadia mo¿e zachêcaæ do wczesnego przerywania leczenia w fazie I, poniewa¿ umo¿liwia przejcie do drugiej fazy badania. Badacze
i pacjenci uczestnicz¹cy w badaniach jednofazowych otrzymuj¹ zachêty finansowe, aby kontynuowaæ okrelony sposób leczenia, który w przeciwnym razie zmieniliby na inny;
sponsorzy p³ac¹ badaczom, a pacjenci dostaj¹ leczenie za
darmo  co siê koñczy wraz z przerwaniem leczenia. Udostêpniaj¹c dalsze fazy badania nie zachêcalimy do przerwania leczenia; po prostu unikalimy zniechêcania do przerywania leczenia. Schemat badawczy w programie CATIE
przypomina zwyk³¹ opiekê kliniczn¹, gdzie alternatywne
sposoby leczenia s¹ ³atwo dostêpne i czêsto stosuje siê
zmianê leku. Krzywe prze¿ycia w programie CATIE cile
odpowiadaj¹ profilom przejcia na inny lek przeciwpsychotyczny w du¿ych administracyjnych bazach danych.
Fleischacker i Goodwin zadaj¹ ponadto pytanie, czy wybór perfenazyny w CATIE nale¿ycie reprezentowa³ grupê

klasycznych leków przeciwpsychotycznych. Jest to zagadkowy komentarz. Czy mielimy wybraæ haloperidol, aby
zmaksymalizowaæ objawy pozapiramidowe bêd¹ce ubocznym skutkiem leczenia, czy mo¿e tioridazynê, aby zmaksymalizowaæ inne skutki uboczne  przyrost wagi i objawy
antycholinergiczne? Wybralimy perfenazynê, bo uwa¿alimy, ¿e uwzglêdniaj¹c skutki uboczne daje najlepszy
zestaw korzyci terapeutycznych w porównaniu z innymi
klasycznymi lekami przeciwpsychotycznymi [3, 4]. Czy
trzeba upieraæ siê przy twierdzeniu, ¿e ziprasidon najlepiej
reprezentuje leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji?
Na koniec, Fleischacker i Goodwin stwierdzaj¹, ¿e
w CATIE tylko oko³o 40% wszystkich pacjentów w fazie
I otrzymywa³o maksymalne dozwolone dawki leków. Wydaj¹ siê implikowaæ, ¿e w programie CATIE zrandomizowany schemat badania z u¿yciem lepej próby jako ogranicza³ klinicystów w kwestii zwiêkszania dawki leków.
Klinicyci w CATIE mogli dobieraæ dawkowanie leków
wed³ug swego uznania, tak samo jak wed³ug uznania mogli
stosowaæ leki wspomagaj¹ce (np. stabilizatory nastroju czy
leki przeciwdepresyjne), lub leczenie skojarzone (np. lekami
przeciwparkinsonowskimi czy obni¿aj¹cymi cinienie). Domylamy siê, ¿e ci klinicyci nie widzieli powodu do zwiêkszania dawki leków u pacjentów, którzy dobrze siê czuli przy
ma³ych dawkach leku, albo u tych, u których wyst¹pi³y objawy uboczne zale¿ne od dawki. Czy nale¿a³o na wszystkich
wywieraæ presjê, aby podawali lek w najwy¿szej dopuszczalnej dawce, niezale¿nie od takich wskaników?
Fleischacker i Goodwin zarzucaj¹ programowi CUtLASS,
¿e klinicyci mogli spostrzegaæ leki atypowe jako
lepsze i trudno ich by³o przekonaæ do stosowania starszych
(i bardziej typowych) leków przeciwpsychotycznych. Te
same obawy o tendencyjnoæ klinicystów oczywicie musz¹ odnosiæ siê do wyników programu EUFEST, w którym
klinicyci wiedzieli, jaki lek otrzymuje pacjent i szybciej
odstawiali haloperidol ni¿ porównywane z nim leki, chocia¿ miêdzy grupami przyjmuj¹cymi ró¿ne leki nie by³o
ró¿nic w wynikach skali PANSS. Równowa¿ne krzywe
prze¿ycia dla haloperidolu i risperidonu w du¿ych badaniach
metod¹ lepej próby u chorych z pierwszym epizodem [5, 6]
zas³uguj¹ na uwagê.
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Ogólny przegl¹d wszystkich dostêpnych badañ, w których porównywano leki przeciwpsychotyczne (do wielu
niezbyt dobrze pasuje dychotomiczny podzia³ na badania
skutecznoci/ efektywnoci) wskazuje, ¿e wszelkie korzyci terapeutyczne z leków przeciwpsychotycznych drugiej
generacji (poza klozapin¹) s¹ niewielkie (w zestawieniu
z ich odmienn¹ cen¹) i ograniczaj¹ siê do amisulpridu, olanzapiny i mo¿e risperidonu; wszelkie korzyci terapeutyczne tych leków trzeba oceniaæ uwzglêdniaj¹c przy ich stosowaniu mo¿liwoæ wyst¹pienia zaburzeñ metabolicznych
i/lub podwy¿szonego poziomu prolaktyny.
U wielu pacjentów uzyskuje siê znakomite wyniki terapii
bez skutków ubocznych w postaci zaburzeñ metabolicznych
i podwy¿szenia poziomu prolaktyny, jeli podaje siê tani¹
perfenazynê w ma³ych dawkach [lub loksapina, czy tiotiksen]. Fakt, ¿e takie farmaceutyki stosuje siê zbyt rzadko,
wynika raczej z marketingu ni¿ dowodów empirycznych.
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Dobre strony najnowszych badañ efektywnoci
The silver lining of recent effectiveness trials
Alan F. Schatzberg
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA

Badania efektywnoci odgrywaj¹ coraz wa¿niejsz¹ rolê
w ocenie korzyci terapeutycznych i niepo¿¹danych skutków ubocznych ró¿nych porównywanych leków psychotropowych. Fleischacker i Goodwin w swoim przegl¹dzie
przedstawiaj¹ wyniki kilku niedawnych badañ lekowych,
omawiaj¹c ich zalety i wady. Dowodz¹, ¿e w cyklu opracowywania leków istnieje potrzeba prowadzenia takich badañ
pod koniec fazy III lub w fazie IV, po zarejestrowaniu leku,
lecz zg³aszaj¹ pewne istotne zastrze¿enia, podkrelaj¹c, ¿e
w plan badawczy trzeba w³¹czaæ kluczowe elementy tradycyjnych randomizowanych badañ klinicznych [RCTs]: randomizacjê i utajnienie przydzia³u do porównywanych grup.
Wzmocni³oby to wiele najnowszych badañ, bo tak naprawdê
nie wiemy, czego w³aciwie nauczy³y nas o optymalnym
leczeniu. Tak siê niestety sta³o w przypadku programu
STAR*D, w którym hospitalizowani pacjenci w fazie II
sami mogli decydowaæ o zmianie dotychczasowego leku na
nowy, lub o w³¹czeniu drugiego, wspomagaj¹cego leku [1,
2]. Chocia¿ obserwacje i propozycje, jakie przedstawiaj¹
Fleischacker i Goodwin s¹ uzasadnione, mo¿e warto siê na
chwilê zatrzymaæ i zastanowiæ nad tym, co chcemy osi¹gn¹æ, sk¹d przychodzimy i do czego powinnimy d¹¿yæ.
Tak siê sta³o, ¿e proces klinicznego opracowywania
leków w psychiatrii w du¿ej mierze koncentruje siê na
wykazaniu skutecznoci. Chodzi o uzyskanie dwóch lub
wiêcej pozytywnych, rozstrzygaj¹cych badañ lekowych,

w których pokazano, ¿e badana substancja statystycznie
bardziej skutecznie ni¿ placebo zmniejsza nasilenie okrelonego zaburzenia (np. du¿ej depresji), lub rzadziej  okrelonych objawów wystêpuj¹cych w kilku zespo³ach (np.
pobudzenia w otêpieniu, depresji, itd.). Firmy farmaceutyczne na ogó³ przeprowadzaj¹ 4 do 8 badañ, aby uzyskaæ
przynajmniej dwa pozytywne. Dokumentacja sk³adana do
instytucji zajmuj¹cych siê rejestracj¹ leków czêsto zawiera
jedn¹ lub wiêcej prób negatywnych, lecz przy wystarczaj¹cej liczbie prób pozytywnych i odpowiednim profilu skutków ubocznych, które nie s¹ ciê¿kie ani niebezpieczne,
preparat prawdopodobnie zostanie zarejestrowany. W programie opracowywania leku w typowym badaniu uczestniczy 10001500 pacjentów, którym podaje siê badan¹
substancjê. W badaniach fazy III mo¿na podawaæ aktywne
substancje porównawcze, lecz rzadko liczba badanych
bywa dostatecznie du¿a, by mo¿na by³o uzyskaæ moc statystyczn¹ wystarczaj¹c¹ do wykazania wy¿szoci badanej
substancji nad dostêpn¹ terapi¹. S³u¿¹ one g³ównie do oszacowania tzw. czu³oci próby, aby oceniæ przyczyny tzw.
nieudanego badania.
Tego rodzaju podejcie do badania skutecznoci jest
drog¹ do zarejestrowania leku, lecz nie pomaga klinicycie
w podjêciu decyzji, kiedy zastosowaæ jaki lek, zw³aszcza
gdy do wyboru ma starsze, dostêpne farmaceutyki, czêsto
tañsze. St¹d ów podzia³ na skutecznoæ i efektywnoæ.

