Czego dowiadujemy siê z pragmatycznych badañ leków psychotropowych?

(tzn. jakiego rodzaju pacjenci) i jak jest leczony. W przypadku depresji, pacjentom z objawami lêkowymi leczenie
mo¿e mniej pomagaæ [1] ni¿ pacjentom z ni¿szym poziomem lêku, nawet wówczas, gdy leczeni s¹ tak samo. Faktycznie, jak pokaza³ program STAR*D, to, w jakim momencie wprowadza siê lek w szeregu kolejnych interwencji,
bêdzie mia³o wp³yw na prawdopodobieñstwo remisji [2].
Zdecydowanie zgadzam siê z ich wnioskiem: ¿e oba
typy badañ s¹ u¿yteczne. Ka¿dy przyczynia siê do pog³êbienia naszej orientacji. ¯aden schemat badawczy nie zapewnia jedynie s³usznej drogi do prawdy. Natomiast podstawowe pytanie brzmi: czy potencjalna metoda leczenia
rzeczywicie dzia³a w niezbyt skomplikowanych przypadkach oraz jaki jest jej koszt lub jakie ryzyko (np. niekorzystnych zdarzeñ) dla pacjenta? Jeli korzyci przewa¿aj¹
nad skutkami negatywnymi (ocenionymi w badaniach skutecznoci), to gdzie, jak i dla kogo zalecana jest dana metoda leczenia? Tymi ostatnimi pytaniami czêciowo zajmuj¹
siê tak zwane badania efektywnoci. Plany badawcze
mog¹ byæ sta³e lub dopuszczaæ zmiennoæ w zakresie charakteru i typu pacjentów (np. zaburzenia i choroby wspó³wystêpuj¹ce, inne równoczenie przyjmowane leki, itd.),
procedur leczniczych (np. czêstoæ wizyt, dobranie dawki
leku tak, by uzyskaæ efekt terapeutyczny itd.) wówczas gdy
dany lek stosowany jest w sekwencji innych metod leczenia (np. poziomy opornoci na lek), itd.
Ponadto badania efektywnoci mog¹ zajmowaæ siê innymi praktycznymi zagadnieniami. Na przyk³ad, w STAR*D
pacjenci mogli dokonywaæ wyboru sporód ró¿nych strategii leczenia. Wielu wybra³o wspomaganie leczenia, podczas gdy inni zdecydowali siê na zmianê leku. Te ró¿ne
sposoby postêpowania leczniczego (leczenie skojarzone lub
zmiana leku) nie ró¿ni³y siê pod wzglêdem czêstoci remisji  jest to jasna odpowied na pytanie o porównanie
skutecznoci rodków farmaceutycznych w obrêbie tej samej klasy, poza klas¹, czy o podwójnym dzia³aniu,
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na przyk³ad przy zmianie leku w drugim etapie leczenia.
Nic dziwnego, ¿e znacznie mniej liczna grupa pacjentów
zdecydowa³a siê na równoczesne wspomaganie i zmianê
leczenia. Pacjenci, u których w pierwszym etapie leczenia
stwierdzono silne skutki uboczne i s³ab¹ skutecznoæ leku,
chcieli go zmieniæ, co jest logiczne. Ci, którzy odnieli pewne korzyci przy mo¿liwych do zniesienia skutkach ubocznych w pierwszym etapie, logicznie nie chcieli straciæ
owych korzyci i wobec tego wybrali wspomaganie leczenia. Najbardziej interesuj¹cy by³ nastêpuj¹cy wniosek z programu STAR*D: wiêkszy poziom opornoci na lek mia³ du¿y
wp³yw na wyniki leczenia, zarówno dorane, jak i w katamnezie. A zatem to, kiedy poda siê lek jest równie wa¿ne
jak to, w jaki sposób ma on byæ stosowany i dla jakich
pacjentów. Ten wynik badañ powinien mieæ wp³yw na schematy badawcze w dalszych badaniach skutecznoci.
W badaniach skutecznoci mo¿na tylko oceniaæ skutecznoæ w specyficznych warunkach. Jeli badania efektywnoci przynosz¹ odmienne wyniki, to logicznie rzecz bior¹c
nie oznacza to, ¿e dany lek nigdy nie bêdzie dzia³a³. Oznacza to raczej, ¿e dany lek prawdopodobnie bêdzie dzia³a³
tylko w wybranych warunkach zdefiniowanych przez podgrupy pacjentów, metody leczenia, lub te¿ na przyk³ad
przez to, gdzie w sekwencji innych interwencji terapeutycznych dany lek zostanie zastosowany.
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Z punktu widzenia praktyków opieki zdrowotnej najbardziej przydatne s¹ takie badania kliniczne, w których
ocenia siê efektywnoæ leku, tzn. okrela siê, jak dobrze
dzia³a dany lek w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej. Badania kliniczne, których celem jest okrelenie efektywnoci powinny pos³ugiwaæ siê wskanikami wyników
leczenia o najwiêkszej istotnoci klinicznej dla praktyków,
d¹¿¹c do jak najwiêkszej mo¿liwoci uogólniania wyników

i stawiaj¹c praktyczne pytania o ryzyko, korzyci i koszty
interwencji w rutynowej praktyce klinicznej [1]. Chcielibymy tu podkreliæ znaczenie funkcjonowania spo³ecznego
i jakoci ¿ycia [quality of life, QOL] jako zmiennych wyra¿aj¹cych wyniki leczenia w badaniach klinicznych pacjentów ze schizofreni¹.
Najnowsze badania wykaza³y, ¿e atypowe leki przeciwpsychotyczne poprawiaj¹ QOL u pacjentów ze schizofreni¹
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[2]. Jednak badania, w których uwzglêdniono QOL w ocenie
d³ugoterminowej efektywnoci, s¹ nieliczne i niespójne. Fleischacker i Goodwin podsumowuj¹ wyniki badania kosztów
i u¿ytecznoci najnowszych leków przeciwpsychotycznych
w schizofrenii w programie CUtLASS [3], w którym stosowano Skalê Jakoci ¯ycia [4] jako podstawow¹ miarê
wyników leczenia przy ocenie jego efektywnoci. W programie CUtLASS nie stwierdzono, aby leki przeciwpsychotyczne pierwszej generacji by³y gorsze od przeciwpsychotycznych leków drugiej generacji innych ni¿ klozapina.
Podobnie, Rosenheck i in. [5] podaj¹, ¿e w randomizowanym badaniu klinicznym metod¹ podwójnie lepej próby
miary efektywnoci nie wykaza³y wy¿szoci olanzapiny
w porównaniu z haloperidolem w zakresie ogólnej QOL.
Natomiast naturalistyczne badanie obserwacyjne pacjentów
ze schizofreni¹ objêtych zwyk³¹ opiek¹ pokaza³o, ¿e leczenie ziprasidonem doprowadzi³o do podwy¿szenia zadowolenia z ogólnej aktywnoci, mierzonego za pomoc¹ Quality
of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire [6].
Mierz¹c QOL u pacjentów przyjmuj¹cych leki przeciwpsychotyczne trzeba pamiêtaæ, ¿e na wyniki pomiaru QOL
mo¿e wp³ywaæ wiele ró¿nych czynników, m.in. skutki uboczne i dzienna dawka leku przeciwpsychotycznego, objawy
depresyjne i negatywne, czas trwania leczenia, oraz subiektywna tolerancja leku. W naturalistycznym badaniu porównawczym Ritsner i in. [7] nie znaleli istotnych ró¿nic pod
wzglêdem ogólnej QOL miêdzy pacjentami przyjmuj¹cymi
typowe lub atypowe leki przeciwpsychotyczne. Po uwzglêdnieniu dawki dziennej, czasu trwania leczenia oraz subiektywnej tolerancji leku wskaniki QOL wykaza³y jednak
wy¿szoæ atypowych leków przeciwpsychotycznych (olanzapiny i risperidonu) nad lekami typowymi.
W niektórych randomizowanych badaniach kontrolowanych leków przeciwpsychotycznych pos³ugiwano siê jak¹
skal¹ funkcjonowania spo³ecznego jako miar¹ wyników leczenia, np. Social and Occupational Functioning Assessment Scale [9], Medical Outcomes Study Short-Form 36
Health Survey [10], lub skal¹ Personal and Social Performance [PSP] [11]. Badania te dotyczy³y jednak g³ownie
interwencji krótkoterminowych, co ogranicza ich zdolnoæ
do wykrywania znacz¹cych zmian w funkcjonowaniu spo³ecznym pacjentów. Podejmujemy obecnie w Korei randomizowane, kontrolowane, otwarte badanie kliniczne w celu
oceny poprawy w zakresie funkcjonowania spo³ecznego
pacjentów ze schizofreni¹ lub zaburzeniami schizoafektywnymi. W badaniu tym porównujemy risperidon o przed³u¿onym dzia³aniu w iniekcji z przyjmowanym doustnie. Przy
u¿yciu modelu hybrydowego bêdziemy oceniali zarówno
skutecznoæ, jak i efektywnoæ tych leków po roku lecze-
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nia. Podstawowymi miarami wyników leczenia w tym badaniu s¹ PSP oraz Social Functioning Scale.
Skale do oceny funkcjonowania spo³ecznego i QOL
w badaniach klinicznych musz¹ byæ odpowiednio dobrane
dla badanej populacji i rodzaju zaburzenia, powinny tak¿e
mierzyæ kilka wymiarów funkcjonowania spo³ecznego
i QOL. Co wiêcej, musimy opracowaæ skale do pomiaru
funkcjonowania niezale¿nie od objawów, skale, które wychwytywa³yby zmiany zachodz¹ce w trakcie choroby.
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