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P 1O: iLAq ENDUSTR|S| VE HEK|M

(Koruyucu Psikiyatri Bilimsel Qahgma Bi mi taftftndan dtizenlenmigtir)

iLAg ENDUsrRisi vE PoLiriK GUq

Selquk Candansayar

Gazi 0niversites Trp Fakrl tes Ps k yatr Afabilim Dal

ilaQ, trbbi tedavinin baglangrgtan bu yana en temel aracrdrr. iyilegme/iyilegtirme stlreci, iyile9tirici iLe hasta
arastnda dinamik bir pratik olarak gerqeklegir. bu pratioin iemel araglaflndan biri ilaQtrr. modern trp ilaqlafln
bilimsel pratikle Lireiilmeye baglamasryla kendini dioer iyilegtirme pratiklerinden ayrrmr$trr denilebilir. ilk
ilaglarr genellikle tedavi prati!inin uygulayrcrsr olan hekimler Llretmiglerdir. bu gtin gok sayrda b0yt-1k ilaq
firmasrnrn kurucusu doktordu r.

ilaa, birendLlstri uruntl haline geldikten sonra ise karelde edilen di0erticarl metalardan herhangi biri haline
gelmigtir. ancak ilacrn di0er metalardan temel bir farkr, baglangrcrndaki evrensel kabul goren
ozeiliklerinden kaynaklanrr.
ilag bir yandan altp satrlan ve kar elde edilen bir meta iken, di0er yandan, kullanrcrsryla tr.lketicisi farklr
olmastyla di0er metalardan aynlrr. kullanrcr, urunLln bedelini oderken, bedelini cidemeden t0ketime karar
veren hekim olmaktadrr. igte bu farklr ozelligi, ilacrn bir yandan diQer tLlketim Llrlinleri gibi ticaretin
kurallanna tabi olmasrnr ama di0er yandan bir anlamda zorunluca trlketilmesi gereken bir meta olmasrna
neden olmaktadrr.
Bu hallye, genel ticaretin kurallanna baolr kaldrkEa tr.lketimin ve karlrlrgrn denetimi olanaksrz olmaktadrr.
ozellikle son 30 yrldrr ilag end0strisi gokuluslu bir yapr kazanarak, karlrlrgrnr artrrmak Llzere modern trbbr
bigimlendirme, denetleme, yeniden riretme sureglerinin egemeni olmugtur.
Bu ozellikleri ozellikle ilag ruhsat komisyonlannda, ledavi rehberlerinde ve ilag etkinlik aragtrrmalarrnda
one qlkmakta ve gerQek tuketici olan hekimde bir ideolojik yanrlsamaya neden olmaktadrr. panelde bu
sLirecin dinamikleri tartr gmaya agrlacaktrr.

SATILIK HASTALIKLAR

Biilent Kadri Giiltekin

Adnan N/lenderes Un versitesi Trp Faku tesi Ps kiyatriAnab m Da I

Yrllar once dunyanrn onemli ilaE qirketlerinden birinin miidurll "ilag pazarrnrn hasta insanlarla srnrrlr
olmasrnrn" srkrntr yarattr0rnr soyledi. O zamanlar hayal olarak soyledi0i "sagIkh insanlara y6nelik ilaq
[iretmek" yr]lar sonra gergek oluyordu. Gun luk hayatrn dogal inig qrkrglan psikiyatrik sorunlar oldu, genel
gikayetler korkutucu rahatsrzlrklara donr.igtrlrr.lldrl ve gittikEe daha Iazla saglrklr insan hastaya gevrilerek
adeia giinliik yagam medikalize edilmeye baglandr. llaE firmalarr bir yandan ilaqlann ote yandan
hastahklann sponsorluklarrnr yrlrritmekieye bagladr. Artrk her hastah!rn bir ilacr oldu!u gibi her
ilacrn da bir hastahdrvar!
"Bir rahatsrzhgr markalagtrrma sanatr"isimli makalesinde Vince Parry ilaE girketlerinin trbbi hastaI klan n
" tr..lretilmesini nasrltegvik etti$ini" aqrklarken: bazen az bilinen bir hastalrga dikkat gekildi0i, bazen eski bir
hastalrgrn yenlden tanrmlandr0r ve yeni bir isim verlldi!i, bazen de yepyeni bir hastaltk tLlretildi0ini
belirtmiqtir.
Pslkiyatri "alttn standartlara" sahip olmayan;tanr, tedaviye yanrt gibi ozelliklerinin bireylerin oznel tutumlafl
ile belirlend igi bir alan olmasryla, ilag firmalarrn rn en gozde brangr durumu nda...

SaOltklt insanlann hastalara donLigtr.irme Eabasr en qok da psikiyatride hedefine ulagryordu. ikinci d0nya
savagrndan sonra sadece 26 taneyken, DSN,4-|V gore buglln 395 farkr psikiyatrik hastaltk mevcuttur.
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Do0a11i2rintu.................. . .. ...UyumBozuklugu
Uzun srireli hafif r,iz0nttl...............Distimi
Utangaglrk.................................Sosyalfobi............SosyalanksiyeteBozuklugu
I natgr gocuk..............................Kar9r1 gelme bozukludu
Ergenlik dalgalanmalafl ..............Borderline kigilik bozukluju
Yerinde durmayan gocuk.......... Dikkat eksikli0i hiperaktivite bozukluOu bu hastaltklardan sadece birkagt...
JANiIA dergjsinde yayrnlanmrg bir makaleye gore: "Kargtlanmamtq ihtiyag,, ve ,,ihtiyag duymayanlarl
tedavi" hakktnda soylenenler qeligkill ve garprcrydr. A0rr hasta olarak tanrmlananlann yansl ihtiyaglan
olan. tedaviyi alamtyorlardL Tedavi gorenlerin en az yansr ise bu tedaviye hig ihtiyacr olmayan kimselerdi.
DSO verileri de benzer verileri gosteriyordu. Hastahk tanrmlannrn bir golunda, sagltklt ile hastayt
aylran gizginin nereden gizilecegi konusunda biiyiik belirsizlikler var. Normal ve anormal'i ayrran
srnrr genellikle son derece esnek.

Ben nerede duruyorum, insan ve psikiyatr olarak? Psikiyairiyi yalnrzca bir meslek olarak def il bir hayatta
durug bigimi olarak da seEmiq olanlarrn bir kez daha dLlgLlneceklerine inan tyorum.
Hastahk satmaktansa saglt0 tn desteklendigi bir gelece0e inanQla ve umutla bakmak dileklerimle...

psiKiYATRi'DE BiLiMSEL ARA$TtRMA pAzARt

Halis Ulag

Dokuz Eylrjl Universitesi Trp FakLlltesi PsikiyatriAnabi m Da I

DLinya ilaq pazal I'er gegen yrl bliyr.imeye devam etmektedir. Il\4S (lnterconiinential Marketing Service)
verilerine gdre dtlnya ilag pazat yrllrk ortalama % 10 artrgla 2005 yrlrnda 602 milyar dolara ula$mtgttr. Bir
ilacrn geligtirilip piyasaya sunulmas t ilag endr.lstrisine yaklagrk 12 yrllrk bir sLireye ve 300-600 milyon dolarltk
bir btitceye mal olmaktadrr. AraStrrmalafln aksamasr ve gecikmesi sonucu ruhsat altmtndak 1 gLlnlr.lk
gecikme bile ilaE endtistrisine yaklag k 1 milyon dolarlrk zarara neden olmaktadrr. (1). Daha dncesrnde
gerEeklegtirilen biiimsel aragtrrmalafln finansmanr kamusal agrrirklr iken; 1980 yrlrnda ABD'de yLlrllrlLlOe
giren Bahl-Dole yasasr ile jlag endtlstrisi ve Llnivesitelerin bag r belirgin olarak artm t9ttr. GrlnrlmLlzde ABD'de
gerQeklestirilen ilag aragtrrmalannrn yaklagrk %70'i ilaQ endLlstr si tarafrndan gergeklegtirilmektedir (2). itaq
endLlstrisi destekli psikiyatri aragtrrma sonuElar n rn trbbrn di0er alan rndaki endLlstri desiekil aragttrmalar gibl
endtlstri lehine qtkmast dikkat Eekicidir. Sonuqlafln yanlr Qrkmasrndaki temel faktor aragt rmacrlarrn ilaE
endLlstrisi ile Etkar Eatrsmast (confl ct of interest) iqerisinde olmasrd r (3). Aragttrmactlarrn ve ilaq
endLlstrisinin veri analizi sonrasrnda saptanan ilagla ilgili olumsuz sonuElafln yayrnlamamasr, ilaEla ilgili
olumlu sonuQlann saptandr0r tek bir aragtrrmanrn verilerinin farkli aragtrrmacr isimleri ile gok fazla saytda
bilimsel makalede kullanrlmasr, aragtrrmada kargrlagtrfllan ilacrn uygunsuz dozlarda kullanlmr ile istenen
sonuElartn saptamast bilimsel literatiirde yanlrlr0a neden olmaktadrr. 2005 ve 2006 yrllannda ilaQ endustrisi
destegi olmakstztn gergeklegtirilerek yayrnlanan CATIE ve CUTLASS Ealrgmala ntn sonuElarr daha once
ilaQ endListrisi desteki, yaprlan tipik ve atipik antipsikotiklerle ilgiJi aragtrrma sonuglanntn yeniden gozden
gegirilmesine neden olmaktadtr. llag endLlstrisi desteQi ile gerEeklegtirilen psikiyatri ara$ttrmalannrn
saylslndaki artlS, bu alandaki tartrsmalafl da beraber getirmektedir. Ozellikle ilaE endListrisinin karlrlrgrnr
artlrma gUdLis0 ve aragtrrmacrlann ilaq endustrisi ile olan srkr maddi baglanttlafl gergeklegtirilen
aragttrmalarrn bilimsei de0erine golge dLlglrrmektedir. Bu nedenle ilaQ end0strisi destegi ile gerQeklestirilen
aragttrmalartn akademik psikiyatrinin yuvasrna brrakrlmrg bir guguk kugu yumurtast olmastna izrn
verilmemelidir.

Kaynaklar
1.I'4ontanerJS O'Shaughnessy N4V SchechterMT (2003)The pharmacetut cal ndustry:G oballsation andthe pharmacelrtical

ndustry rev sited. lnternat ona Journalof Hea th Serv ces 33(3) 58'l 605
2. Bodenheimer, T (2000) Uneasy a ance:C nicalinvestigators and pharmaceutica industry. New Eng and Jou rna ofl\4edlcine,

342(20), 1539-1544
3.Per sRH,PerlisCS,WuYetal(2005) ndustrysponsorshipandfinafcalconf ctofintereslinthereportinqofc nicaltrialsin

psychiatry. American Journal of Psychiatryt 1 62,1957 1960.

4A


