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Cem TERZÝ*

Týbbi literatür çok sayýda ve önemli sorunlar içermektedir. Birkaç izole örnekle açýklanamayacak kadar
çok sayýda yanlý ve çarpýk çalýþma yayýmlanmaktadýr. Genel bir okuyucu için hatalý çalýþmalarý saptamak
neredeyse imkansýzdýr. Bu derleme makalede, birincil olarak, klinik araþtýrma ve týbbi yayýncýlýk sistemlerindeki
yanlýlýk ve ticarileþmenin yarattýðý sorunlara odaklanýldý. Pek çok dramatik olayýn öyküleri üzerinden bilimde
çarpýtma için kullanýlan yollar incelendi. Pek çok çýkar grubu baðýmsýz ve dürüst bilimsel araþtýrmalarý
etkilemekte olup ve zayflatmaktadýr. Bu müdahaleler sayesinde týbbi literatür hatalý makaleler ve çýkar
çatýþmalarý ile doludur. Týbbi araþtýrma sistemi finansmaný ve de týp dergileri, özellikle en saygýn olanlarý,
ilaç endüstrisine baðýmlýdýr. Bu tip çalýþmalarýn ilaç lehine sonuç bildirmesi, finansmaný baðýmsýz
çalýþmalardan dört kat daha fazladýr. Týbbi literatürde seçici basým nedeniyle sistematik olarak yanlýlýk
oluþmaktadýr. Bir ilaç ya da ürünün etkin olduðunu gösteren araþtýrmalarýn basýlma oranlarý, etkisiz olduðunu
gösteren çalýþmalara kýyasla çok daha fazladýr. Kaçýnýlmaz biçimde sistematik derlemelere ve meta-analizlere
daha çok pozitif sonuçlu çalýþmalar dahil edilmekte ve bu derlemeler tedavi etkinliðinin abartýlmasýna yol
açmaktadýr. Yayýncýlýðýn kalbi olan akran denetimi sistemi ciddi hatalar içermektedir. Dergilerdeki pek çok
çalýþma hileli yayýnlardýr. Yazarlar çoðu kez konuk yazardýr ve yayýnda bildirdikleri iþleri yapmamýþ
durumdadýrlar. Pek çok yazarýn açýklamadýðý çýkar çatýþmalarý mevcuttur. Editörler de kural dýþý
davranmaktadýr. Dergilerin bilimsel kalitesinin göstergesi olmasý gereken impakt faktör sistemi, suistimal
edilmiþ ve manipülatiftir. Týp yayýncýlýk sistemi, büyük çoðunluðu kamu kaynaklarý ile finanse edilmiþ önemli
yayýnlara ulaþýlmasýný, dergi sahipleri para kazansýn diye kýsýtladýðý için tamamen çarpýk bir sistemdir.
Günümüzde hekimler geçerli ve güvenilir bilgi için týbbi literatüre güvenemezler.
Anahtar sözcükler
sözcükler: Týbbi literatür, yanlýlýk, ticarileþme, geçerli ve güvenilir bilgi
Physicians Can no Longer Rely on The Medical Literature for V
alid and Reliable
Valid
Information
Summary
Medical literature have many and important problems. There have been many biased and corrupt
studies that can not be defined only as a matter of few isolated instances. For an ordinary reader it is
nearly impossible to discover flawed articles. This review article primarily focused on the problems related
to bias and commercialism in the clinical research system as well as in the medical publication system.
Stories of dramatic cases are presented in order to analyze common pathways of corruption. There have
been many interest groups that influence and undermine independent and honest research. Thus
medical research is so pervasively flawed, and so riddled with conflict of interest that undermines the
quality of the scientific literature. Medical research funding as well as medical journals, especially the most
prestigious ones, are dependent on pharmaceutical industry. In the medical literature, because of the
selected publication principal, there is a systemic publication bias. The publication rate of trials where the
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results show efficacy of a drug or a product, are much higher than the trials with negative results.
Inevitably, such studies with positive findings are more likely to be included in systematic reviews and
meta-analyses, and then the results of these reviews exaggerate the efficacy of the treatment. Peer review,
the heart of the publication system, is deeply flawed. Many of the studies journals contain are fraudulent.
The authors of the studies in journals are often guest authors, where they have had little to do with the
work they are reporting and many have conflict of interest that are not declared. Editors themselves also
misbehave. The impact factor system that is supposed to show scientific quality of the journal is misused
and manipulative. The whole business of medical journals is corrupt because owners are making money
from restricting access to important research, most of it funded by public money. We have to accept that
in the current system, physicians can not rely on medical literature for valid or reliable information.
Key words: Medical literature, bias, commercialism, valid and reliable information
Makale baþlýðý olarak oldukça provakatif bir cümle
ancak, bu cümleyi týrnak içine alarak yeniden
yazdýðýmda ve bu ifadenin en saygýn týp
dergilerinden biri olan New England Journal of
Medicine (NEJM)'in 20 yýllýk editörü Dr. Marcia
Angell'ýn, 2008 yýlýnda Journal of the American
Medical Association (JAMA)'da yayýmlanan bir
makalesinin (Angell, 2008) sonuç cümlesi
olduðunu belirttiðimde, amacýmýn provokasyon
olmadýðý anlaþýlýr umarým.
Angell tam olarak þöyle diyordu: "… Resmin
bütününe bakarsak, yanlýlýðýn ("bias") sadece
birkaç izole durum için söz konusu olduðunu
anlýlýk tüm sisteme
olur.. Y
Yanlýlýk
söylemek saflýk olur
sýzmýþtýr.. Hekimler geçerli ve güvenilir bilgi
sýzmýþtýr
için týbbi literatüre güvenemezler
güvenemezler.. Son yirmi
yýlýn New England Journal of Medicine
editörü olarak, ne yazýk ki ulaþtýðým son fikir
budur
ve
son
yýllarda
daha
da
kuvvetlenmiþtir …" (Angell, 2008).
Editörler konuþuyor!
Týp dergilerinde ve yayýmladýklarý bilimsel
makalelerde yanlýlýk, saptýrma, hatta ciddi hatalar
olduðunu özellikle son yýllarda çok açýk biçimde
öðrenmiþ bulunuyoruz. Bize bu imkaný, en saygýn
dergi editörlerinin yýllarca üstü örtülen bu konular
hakkýnda artýk açýkça konuþmaya ve yazmaya
baþlamalarý sunuyor. Aþaðýda örneklerini göreceðiniz
gibi Science, NEJM, Lancet, JAMA, British Medical
Journal (BMJ) dergilerinin editörleri týbbi literatürün
içinde bulunduðu ciddi sorunlarýn farkýndalar ve
kamuoyunu bilgilendirmek üzere çok önemli
açýklamalar yapmaktalar.
Týbbi bilgilerin yanlýlýðýnda araþtýrma ve yayýn
sisteminin sorunluluðunu sorgulayan ilk editörlerden
biri, NEJM editörü Arnold Relman'dýr. 1983 yýlýnda

"… araþtýrmanýn dürüst olup olmadýðýný
öngörmeye imkan yok… " diye yazýyordu
(Relman, 1983). 2002 yýlýna geldiðimizde Relman
sorunu çok daha açýk biçimde ortaya koydu: "...
klinik araþtýrma sistemi tümden kazanç elde
etmek amacýný gütmektedir
gütmektedir.. Son on yýldýr
çok talihsiz bir duruma tanýklýk ediyoruz; ilaç
endüstrisinden
sponsor
yardýmý
alan
kurumlarda kabul edilmesi olanaksýz çýkar
çatýþmalarý söz konusudur ... bir zamanlar
yüce idealleri olan ve açýkça kamunun
çýkarlarýný gözeten araþtýrma sistemi giderek
yozlaþmýþtýr ... týp araþtýrmalarýnýn kazandýðý
ticari boyut hastalarýn esenliðine ve hasta
hekim arasýndaki özel iliþkiye gölge
düþürmektedir
düþürmektedir.. Bu iliþki günümüzde her
yandan paranýn saldýrýsýna uðramaktadýr
..."
uðramaktadýr..."
(Relman, 2002).
Giriþte alýntý yaptýðým NEJM'nin eski editörü
Marcia Angell, týp literatürünün sorunlarý ile ciddi
biçimde uðraþan editörlerin baþýnda gelmektedir.
2005 yýlýnda ilaçlarýn etkinliðini ve yan etkilerini
deðerlendiren klinik araþtýrmalar hakkýnda
gözlemlerini þöyle tanýmladý: "… çok çeþitli
numaralarla sonuçlar çarpýtýlmaktadýr
.. bu
çarpýtýlmaktadýr..
sürekli yapýlmaktadýr … T
oplum saðlýðý ile
Toplum
ilgili kolektif bilimsel bilginin bir kýsmý,
yöntemi ile oynanmýþ ya da verileri taraflý
olarak
yorumlanmýþ
çalýþmalardan
oluþmaktadýr…" (Angell, 2005).
Ýlaç çalýþmalarýnýn büyük çoðunluðunu
yayýmlayan JAMA'nýn editörü Dr. Catherine
DeAngelis, yanlý ve kusurlu yayýnlarýn ayyuka çýktýðý
bir dönemde, 2006 yýlýnda kendi dergisinde "… ben
bir doktorum astrolog deðil; yazarlarýn akýllarýnda,
kalplerinde ne olduðunu bilecek bir yeteneðe sahip
deðilim…" diyerek çaresizliðini ifade etti
(DeAngelis, 2006).
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NEJM eski editörlerinden Dr. Jerome P. Kassirer
ise 2006'da yayýmlanan bir yazýsýnda klinik
çalýþmalarda "Food and Drug Administration"
(FDA)'ya yapýlan yan etki bildirimlerinin "hatalý,
bazen ciddi biçimde eksik ve açýkça aldatýcý"
olduðunu saptadý (Kassirer
(Kassirer,, 2006)
2006). Kassirer daha
ileri giderek durumu, bir baþka yazýsýnda"… ilaç
endüstrisi pek çok hekimin ahlaki deðerlerini
saptýrmýþtýr…
saptýrmýþtýr…" cümlesi ile ifade etti (Kassirer
(Kassirer,,
2005).
Science'ýn editörü Dr. Donald Kennedy, benzer
bir uyarýyý, "Bilim
Bilim adamlarý endüstri ürünleri
aleyhine yayýn yaptýklarýnda kiþisel olarak
saldýrýya
uðrayacaklarýndan,
araþtýrma
desteklerini
kaybedeceklerinden
hatta
haklarýnda ticari kayba yol açmaktan davalar
açýlmasýndan korkmaktadýrlar" diyerek yaptý
(Kennedy
(Kennedy,, 2006).
Lancet'in editörü Richard Horton, 2004 yýlýnda
"dergiler ilaç firmalarýnýn kirli çamaþýrlarýný
yýkadýklarý makalelerlerle dolu" diye yazdý
(Horton, 2004)
2004).
Yakýn zamanda, pek çok týp makalesinin bilimsel
gerçekleri açýklamaktan uzak olduðunu, araþtýrma
ve yayýn sistemlerinin yanlý, yönlendirilmiþ ve
güvenilmez olduðunu konu eden kitaplar
yayýmlanmýþtýr (Bok, 2003; Krimsky
Krimsky,, 2003;
Angell, 2005; Kassirer
Kassirer,, 2005; Smith, 2006;
McGarity
agner
McGarity,, 2008, W
Wagner
agner,, 2008).
Bu makaleyi yazarken bu kaynaklardan önemli
ölçüde yaralandým. Bunlar içinde BMJ'nin eski editörü
Richard Smith'in 2006 yýlýnda yayýmlanan kitabýný
("The Trouble with Medical Journals") tüm
okuyuculara bir baþucu kitabý olarak öneririm
(Smith, 2006). Bu kitap 21. yüzyýlýn en çok tartýþma
yaratacak týp kitabý olmalý ve 1976'da Ivan Illich'in
yazdýðý týbbýn sýnýrlarýný eleþtiren "Medical
Nemesis"in yarattýðý patlayýcý etkiyi yapmalýdýr.
Smith çok deneyimli olduðu týbbi yayýncýlýðý bütün
yönleri ile ele aldýðý kitabýnda iki büyük sorun; týp
makalelerinde ve dergilerindeki ticarileþme ve yanlýlýk
("bias") nedeni ile sistemin güvenilir olmadýðýný ve
radikal biçimde deðiþmesi gerektiðini belirtmiþtir.
Kitaba ulaþamayanlar için ayný yazarýn 2005 yýlýnda
yayýmladýðý, baþlýðý 'Týp dergileri ilaç firmalarýnýn
pazarlama kolunun bir uzantýsýdýr' olan makalesini
salýk veririm (Smith, 2005).
Yayýn politikalarý ve süreçlerinin perde arkasýný
en iyi bilen kiþiler olarak editörlerin yukarýda
örneklediðim son yýllardaki cesur çýkýþlarý ve yaptýklarý
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radikal deðiþim önerileri çok önemlidir. Çoðu kez
dergiden ayrýldýktan sonra ama bazen de halen
görevdeyken araþtýrma ve yayýn sistemini eleþtiren
bu editörlerin seslerine kulak verilmelidir. Zira
editörler, tüm yayýn sürecinin merkezinde, büyük
yetki ve sorumluluk taþýyan kiþilerdir. Bir editörün
temel görevi önemli ve düzgün biçimde
gerçekleþtirilmiþ çalýþmalarý yayýmlamaktýr. Bunu
yaparken kuþkusuz pek çok çalýþmayý reddetmekte
kaçýnýlmaz olarak kiþisel yanlýlýklarý ile okuyucu veya
toplum için en önemli bulduklarý neyse onu seçmek
zorunda kalmaktadýrlar. Karar süreçlerinin sorumlusu
olarak editörler, bir yandan yazarlara bir yandan
da topluma karþý sorumludur. Bu yüzden, son yýllarda
tanýk olduðumuz adeta 'editöryal sistem sorgulamasý'
olarak nitelendirebileceðimiz olaðanüstü durum, bu
baðlamda deðerlendirilmelidir.
Kovulan Editörler
Son yýllarda JAMA, NEJM, Annals of Internal
Medicine ve Canadian Medical Association Journal'ýn
editörleri deðiþti. Bazýlarýnýn iþine son verildi,
bazýlarýnýn sözleþmeleri uzatýlmayarak görevlerinden
sessizce ayrýlmalarý saðlandý. Geçmiþte olaðan
biçimde yaþanan editör deðiþimleri, yukarýda
andýðým dergiler için ciddi sýkýntýlara yol açan
süreçler olarak yaþandý. Hatta perde arkasý öyküleri
kamuoyuna mal oldu. Bu editör deðiþim öyküleri
incelendiðinde, týp dergilerinde editöryal
baðýmsýzlýktan rahatsýz kesimler olduðu ve yayýn
alanýnda çeþitli çýkar çatýþmalarýnýn yaþandýðý kolayca
anlaþýlmaktadýr. Oysa editöryal baðýmsýzlýk, bir
derginin güvenilir olabilmesi için birincil þarttýr.
Editörler, editör kuruluna, hakemlere, yazarlara,
hekimlere, topluma, yayýmcý kuruluþa ve hatta
medyaya karþý sorumludurlar. Editöryal baðýmsýzlýktan
bahsedebilmek için derginin içeriðine editör ve
editöryal kurulun hiçbir etki altýnda kalmadan karar
verebilmeleri gerekir. Çoðu dergi, hekim birlikleri
ve uzmanlýk dernekleri gibi organizasyonlara aittir.
JAMA ve Canadian Medical Association Journal'daki
iþten çýkarma ve diðer kuþkulu editör
deðiþikliklerinden tanýk olunduðu gibi dergiler açýkça
bu organizasyonlarýn kontrolü, hatta baskýsý
altýndadýr (Satyanarayana, 2000).

The Massachusetts Medical Society'nin sahibi
olduðu NEJM'nin editörü Jerry Kassirer'in iþine son
verilmesinin nedeni tamamen ticari idi. Dernek
büyük gelir elde ettiði (NEJM'nin yýllýk geliri
yaklaþýk 100 milyon ABD Dolarý'dýr!) derginin
ismini yeni alanlarda kullanarak daha fazla kazanç
elde etmek istedi. Editör Kassirer ise bu ticari açýlýma
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derginin saygýnlýðýný riske edeceðinden karþý
çýkýyordu. Ciddi tartýþmalarýn sonunda iþini kaybetti.
NEJM'nin baþýna uzun yýllardýr yardýmcý editör olan
ve Kassirer'in arkasýndaki güç olarak anýlan Marcia
Angell getirildi. Angell baþ editörlük görevinde ancak
1 yýl kalabildi. Angell'dan sonra The Massachusetts
Medical Society, ilaç endüstrisi ile çok güçlü baðlarý
olduðu bilinen Jeffrey Drazen'i baþ editör olarak
atadý (Smith, 2006).

çalýþmalardýr (Smith, 2006). Öte yandan bu
çalýþmalardan reprintlerin firmalara satýlmasý ile elde
edilen gelir, bu dergilerin yýllýk cirolarýnýn ciddi bir
kýsmýný oluþturmaktadýr (Lundh, 2010)
2010). Lundh ve
ark.'nýn bu çok önemli çalýþmasý bize iki büyük kanýt
sundu: Endüstrinin ilaç ya da biyomedikal ürünleri
ile ilgili çalýþmalarý 'top ten' dergilerde basýlmaktadýr.
Bu dergiler bu sayede çok büyük ticari kazanç elde
etmektedir.

Bob Fletcher ve Suzanne Fletcher'in Annals of
Internal Medicine'in editörlüðünden ayrýlmalarýna
yol açan olay ise týp dergilerinde yayýmlanan
endüstriye ait çok sayýdaki reklamýn yanýltýcý olduðuna
iliþkin makale (Wilkes, 1992) oldu. Ýlaç
reklamlarýndan ciddi gelir elde eden American
College of Physicians bu makalenin basýlmasýndan
hoþnut olmadý ve yayýna izin veren Fletcher'ler iþlerini
kaybettiler (Smith, 2006). Annals of Internal
Medicine dergisi bu makaleyi bastýðý için endüstri
tarafýndan cezalandýrýldý! Derginin reklam gelir
kaybýnýn 1-1,5 milyon ABD Dolar'ý olduðu
hesaplanmýþtýr (Lexchin, 2006). BMJ 2004 yýlýnda
bir sayýsýný hekim endüstri iliþkilerine ayýrdý. Bu sayý
ilaç endüstrisinde ciddi tepkilere yol açtý. Smith
derginin ilaç endüstrisi tarafýndan 750.000 Ýngiliz
Sterlin'i reklam gelirini kaybetmekle tehdit edildiðini
aktarmýþtýr (Smith, 2006).

Okuyucularýn týp dergileri ve siyaset iliþkisini
görebilmeleri için JAMA'nýn editörünün kovulma
öyküsünü de aktaracaðým.

Týp dergileri oldukça kar getiren bir sektördür.
Dünyada yaklaþýk 10.000-20.000 týp dergisi
yayýmlandýðý tahmin edilmektedir. Küçük dergilerin
(klasik araþtýrma dergileri) yýllýk gelirleri 1 milyon
2006) NEJM
Ýngiliz Sterlin'i civarýndadýr (Smith, 2006).
gibi "top ten" dergiler ise bastýklarý her bir ilaç
çalýþmasý için ilgili firmadan 1 milyon ABD Dolar'ý
ayrý basým ("reprint") geliri elde etmektedir (Smith,
2003). Lancet,'in editörü Richard Horton, ilaç
firmalarýnýn dergileri çok büyük sayýda reprint satýn
almakla çalýþmalarýný basmaya ikna ettiklerini ya da
akran deðerlendirme ("peer review") sonuçlarý
eleþtirel olduðunda çalýþmalarýný yayýn sürecinden
çekerek, vaat edilen geliri saðlamamakla tehdit
ettiklerini açýklamýþtýr (House of Commons
Health Committee, 2005).
2010 yýlýnda yapýlan bir çalýþma, endüstri
sponsorluðunda yapýlmýþ klinik çalýþmalarýn Annals
of Internal Medicine, Archives of Internal Medicine,
BMJ, JAMA, Lancet ve NEJM gibi saygýn dergilerde
basýlma oranýnýn giderek arttýðýný ve bu durumun,
bu dergilerin impakt faktörlerinin artmasýnda ciddi
rol oynadýðýný göstermiþtir (Lundh, 2010)
2010). Saygýn
dergilerde yayýmlanan randomize çalýþmalarýn ¾'ü
endüstri sponsorluðunda gerçekleþtirilmiþ

1999'da editör George Lundberg, JAMA'da
Amerika Birleþik Devletleri (ABD)'nde üniversite
öðrencileri üzerinde yapýlan bir ankette oral seksin
cinsel iliþki ("sexual intercourse") olarak
algýlanmadýðýna dair bir anket çalýþmasý yayýmladý
(Sanders, Reinisch, 1999). Bu çalýþma 1998'de
JAMA'ya kabul edilmiþ ve yayýmlanmak için sýrasýný
beklemekteydi. Lundberg, makalenin basýlmasýný
hýzlandýrdý. Bu hýzlandýrma müdahalesinin ABD
Baþkaný Bill Clinton'un seks skandalýnýn soruþturma
dönemine denk gelmesi tesadüf deðildi. Lundberg
egosantrik bir davranýþla Clinton'a iþini
kaybetmemesi için küçük bir destek vermiþ oldu ama
derginin sahibi American Medical Association (AMA)
makalenin yayýn zamanlamasý yüzünden
Lundberg'in iþine son verdi. AMA (ABD'deki
hekimlerin %30'u üye) genellikle konservatif
politikalarý ve cumhuriyetçileri destekleyen bir
organizasyon olarak demokrat baþkana verilen bu
desteði affetmedi. Lundberg ise JAMA editörü
olmasýna raðmen Clinton'un (yani demokratlarýn)
saðlýk reformu planlarýný (toplumun saðlýk hizmeti
eriþimini artýrmaya yönelik, ancak hekimler
tarafýndan gelir kaybý endiþesi ile pek de
desteklenmeyen çabalar) desteklemekteydi ve
zaman zaman AMA yönetimi ile ters düþmekteydi.
Lundberg'den sonra JAMA'nýn baþýna Catherine
DeAngelis getirildi (Satyanarayana, 2000;
Smith, 2006).
Endüstri ve klinik araþtýrmalar
Klinik çalýþmalarýn endüstri sponsorluðunda
yapýlmasý aslýnda yeni bir durum deðildir. 80'lerden
önce de endüstri, akademik kurumlara finansal
destek vererek araþtýrmalara sponsor oluyordu ancak,
o dönemdeki akademisyen-endüstri iliþki biçimi
incelendiðinde tüm sorumluluðun araþtýrmacýlara ait
olduðu görülmektedir. Araþtýrmacýlar çalýþmalarý
tasarlar, verileri analiz eder, makaleleri yazar,
sonuçlarýn nerede ve nasýl bildirileceðine karar
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verirlerdi. Genel olarak ne araþtýrmacýlarýn ne de
akademik kurumlarýn sponsor firmalarla baþka
finansal iliþkileri olmazdý. Ancak, son yýllarda
sponsor firmalar ürünle ilgili çalýþmalarýn her
aþamasýna dahil olmaktadýr. Günümüzde klinik
çalýþmalarý genellikle endüstri tasarlamakta,
analizleri gerçekleþtirmekte, makaleleri yazmakta ve
sonuçlarýn nerede, nasýl ve ne þekilde
yayýmlanacaðýna karar vermektedir (Bok, 2003;
Krimsky
Krimsky,, 2003; Angell, 2005; Kassirer
Kassirer,, 2005;
Smith, 2006; McGarity
agner
McGarity,, W
Wagner
agner,, 2008)
2008). Çok
merkezli bazý çalýþmalarda yazarlarýn, kendi verilerine
bile eriþemedikleri bilinmektedir.
Týp literatürünün içinde bulunduðu durumu bir
kriz olarak nitelemek abartýlý olmayacaktýr: Kanýta
dayalý týp kavramsallaþtýrmasýyla adeta kutsanan týbbi
bilgi hiyerarþisi aslýnda piyasaya dayalý týp üretimine
dönüþmüþtür. Yanlýlýk sorunu öyle büyük bir boyuta
ulaþmýþtýr ki editörler, hakemler, yazarlar, hekimler
ve kamuoyu týbbi literatürün içinde bulunduðu krizin
farkýnda olmak, yayýmlanmýþ her makaleyi özellikle
de saygýn dergilerde yayýmlanmýþ makaleleri
deðerlendirirken kuþkucu olmak zorundadýrlar.
Klinik araþtýrmalarda finansman etkisi
Günümüzde pek çok çalýþma sponsor desteði
uðruna çarpýtýlmýþ ya da hatalý bilgilerle
yayýmlanmaktadýr. Yayýncýlýkta finansman etkisi
("funding effect") olarak adlandýrýlan bu durum,
endüstri sponsorlu çalýþmalarýn sonuçlarýnýn sponsoru
ve ürününü destekler nitelikte olmasýdýr. Finansman
etkisini kanýtlayan pek çok nitelikli çalýþma mevcuttur
(Lesser
orres, 2006; Bhandari,
(Lesser,, 2007; Ridker
Ridker,, T
Torres,
2004; Y
aphe, 2001).
Yaphe,
Konu zaman içinde öyle bir noktaya ulaþtý ki
endüstrinin yanlýlýk oluþturan etkisini gözler önüne
seren bir sistematik derleme yazmak 2003 yýlýnda
mümkün oldu (Lexchin, 2003)
2003). Bu derlemede
1140 biyomedikal araþtýrma incelendi. Otuz
çalýþmanýn sonuçlarý sponsorluðunu ilaç endüstrisinin
yayýp yapmamasý üzerinden deðerlendirildi.
Endüstri destekli çalýþma sonuçlarýnýn, endüstri
destekli olmayanlara kýyasla anlamlý biçimde endüstri
lehine sonuçlandýðý saptandý (Lexchin, 2003)
2003).
Firmalarýn destekledikleri çalýþmalarda kendi
ürünlerini destekleyen sonuçlara ulaþma olasýlýðý 4
kat daha fazla bulundu. Sonuç olarak, bu makale
bize firmalarýn çalýþmalardan istedikleri sonucu elde
edebildiklerini gösterdi.
Archives of Internal Medicine'da yayýmlanan bir
derlemede, artrit tedavisinde kullanýlan
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non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla ilgili 69
randomize çalýþma incelendi (Rochon, 1994).
Tüm çalýþmalar endüstri sponsorluðunda yapýlmýþtý.
Her bir çalýþma için endüstri kendi ürünü ile ilgili
çalýþmaya sponsor olmuþtu. Çalýþmalarýn 2/3'ünde
firma ilacý karþýlaþtýran ilaç kadar etkili, 1/3'ünde daha
üstün bulundu. Tek bir çalýþmada bile alternatif ilacýn,
sponsor firma ilacýndan daha etkili bulunmamýþ
olmasý aslýnda çok garip bir durumdur. Açýkçasý bu
çalýþmalarýn bilimsel deðer taþýdýklarý kuþkuludur. Bu
çalýþmalar daha çok ilaç kullanýmýný ve satýþýný
artýrmaya yönelik "postmarketing" (pazarlama
sonrasý çalýþmalar) niteliðindedir. Tabii okuyucunun
bunu anlamasý imkansýzdýr. Daha endiþe verici bir
durum da firmalarýn aleyhine sonuç veren
çalýþmalarla kolay kolay karþýlamamasýdýr. Bunlar
yapýlmýþ olsalar bile basýlmamaktadýr.
Bir makalede kalsiyum kanal antagonisti ilaçlarý
ile ilgili var olan toplam 70 klinik çalýþma
incelendiðinde, sonuçlarýn 30 çalýþmada ilacý
destekler, 23 çalýþmada ilaç aleyhine ve 17'sinde nötr
sonuç bildirildiði saptandý. Ýlaç lehine sonuçlanmýþ
çalýþmalarýn neredeyse tamamýnda (%96) yazarlar
ile ilaç firmasý arasýnda finansal iliþki vardý (Stelfox,
1998).
Yakýn zaman önce ilaç firmalarý 3. kuþak doðum
kontrol ilaçlarý hakkýnda çok güçlü reklam
kampanyalarý yürüttüler. Pek çok genç ve saðlýklý
kadýn 2. kuþak yerine 3. kuþak doðum kontrol ilacý
kullanmaya baþladý. Bir süre sonra Ýngiltere'de Saðlýk
Bakanlýðý bu ilaçlarýn tromboembolik hastalýk
riskinde artýþa yol açtýðýna dair bir uyarýda bulundu.
Bu uyarý medyada büyük yanký buldu ve çoðu Ýngiliz
kadýný 3. kuþak doðum kontrol ilaçlarýný almaktan
vazgeçti (Hope, 1996)
1996). Ýlaç firmalarý ise aksi yönde
açýklamalarda bulunmaya ve reklamlara devam
ettiler. 2000'li yýllarýn baþýnda çok sayýda çalýþma
yayýmlandý. Sonuçlar çok rahatsýz ediciydi: Endüstri
destekli tüm çalýþmalar tromboembolik hastalýk riski
artýþý olmadýðýný göstermesine karþýn, kamu destekli
andenbroucke,
çalýþmalar tam aksi yöndeydi (V
(Vandenbroucke,
2000)
2000). Konuyu araþtýran Hollandalý bir gazeteci
endüstri destekli bir çalýþmada risk artýþý saptadýðýný
ancak bu çalýþmanýn hiçbir zaman yayýmlanmadýðýný
ortaya çýkardý (Sheldon, 2001).
Ekonomik analiz yapan çalýþmalarda da ayný
sorun saptandý; beþ çalýþmanýn beþinde de o
firmanýn ürünü lehine sonuçlara ulaþýlmýþtý (Egger
(Egger,,
2001).
Tüm bu örnekler bize finansal iliþkinin bir
çalýþmada sonucu belirleyen en önemli faktör
olduðunu göstermektedir.
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Çarpýtma stratejileri
Ýlaç endüstrisi hangi mekanizmalarý kullanarak
klinik çalýþmalarda kendi istediði sonuçlarý elde
ediyor? Dergilerin akran denetimi ("peer review")
sistemi bu yanlý çalýþmalarýn yayýmlanmasýný neden
önleyemiyor? Bunlar yanýtlanmasý gereken çok
önemli sorulardýr. Lexchin ve ark.'nýn sistematik
derlemesinde ilaç firmalarýnýn desteklediði
çalýþmalarýn yöntem kalitesi incelendiðinde oldukça
iyi olduklarý saptanmýþtýr (Lexchin, 2003). Ýlaç
firmalarý bu iþe çok ciddi bir bütçe ayýrmakta ve
parlak bilim insanlarýný kendi ürünleri ile ilgili
çalýþmalarýn sonuçlarýný çarpýtmak üzere iþe
almaktadýr. Yanlýlýk daha çalýþmanýn tasarlanmasý
aþamasýnda baþlamaktadýr. Firma için çalýþan bilim
insanlarý çalýþmalarý kaçýnýlmaz biçimde sponsor
firma
lehine
sonuçlandýracak
þekilde
tasarladýklarýndan yayýnlar genellikle yanlý
olmaktadýr. Yayýnlarda firma lehine yanlýlýk
oluþturmanýn pek çok yolu vardýr. Örneðin,
karþýlaþtýrýlan ilaç düþük dozda verilip sponsorun
desteklediði ilacýn daha etkin olduðu, ya da
karþýlaþtýrýlan ilaç yüksek doz verilip sponsor ilacýn
daha düþük yan etki profili olduðu gösterilmektedir.
Baþka aldatmalara örnek olarak rofecoxib'in VIGOR
çalýþmasýndaki (Bombardier
(Bombardier,, 2000) gibi ciddi yan
etkilerin gizlenmesi ya da celecoxib'in CLASS
çalýþmasýndaki (Silverstein, 2000) gibi sonuçlarýn
sadece olumlu olan ilk yarýsýnýn yayýmlanmasý
verilebilir. Yeni bir ilacýn plasebo ile karþýlaþtýrýldýðý
çalýþmalarda da çoðu kez yanlýlýkla karþýlaþýlmaktadýr.
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Firmalarýn kullandýklarý stratejiler o kadar çeþitli,
gizli ve incelikle yapýlmaktadýr ki bunlarý saptamak,
yanlýlýðý fark etmek bir hekim/okuyucu için mümkün
olmadýðý gibi pek çok durumda dergi hakemleri için
bile mümkün olmamaktadýr. En sýk kullanýlan
çarpýtma yöntemleri Tablo 1'de gösterilmiþtir
(Smith, 2005).
Bir kez daha vurgulamak isterim, finansman etkisi
ile yanlý ve yönlendirilmiþ yayýn hissedildiðinden çok
daha büyük bir sorundur zira, firma sponsorlu
çalýþmalarýn 2/3'ü JAMA, NEJM, Lancet gibi en
saygýn ("top ten") dergilerde yayýmlanmaktadýr.
Daha ötesi bu dergiler ilaç endüstri
sponsorluðunda basýlmaktadýr (Smith, 2006)
(Resim 1). Bu dergilerin editör ya da hakem
kurullarýnda endüstri sponsorlu bilim insanlarý yer
almaktadýrlar.
Klinik uygulama kýlavuzlarýnda yanlýlýk
Uzmanlýk derneklerinin ya da ulusal saðlýk
otoritelerinin yayýmladýðý, yaygýn olarak kullanýlan
klinik kýlavuzlarda ("guideline"), taný ve tedavi
rehberlerinde hatta ABD'nin bir kurumu olmasýna
raðmen tüm ülkeler tarafýndan saygýn ve geçerli
bulunan FDA kararlarýnda yanlýlýða yol açan çýkar
çatýþmalarý mevcuttur. Ýki yüz klinik kýlavuzu araþtýran
bir çalýþmada, kýlavuz yazarlarýnýn üçte birinden
fazlasýnýn önerdikleri ilaçlarýn firmalarýyla finansal
aylor
iliþkileri olduðu bulunmuþtur (T
(Taylor
aylor,, 2005).

Tablo 1. Ýlaç firmalarýnýn klinik araþtýrmalarda istedikleri sonuçlarý elde etmek için kullandýklarý
çarpýtma yöntemleri (Smith,2005)
- Sizin ilacýnýza karþý daha az etkin olduðu bilinen bir ilaca/tedaviye karþý çalýþma yapmak/yaptýrmak
- Kendi ilaçlarýnýzý rakip firmanýn ilacýný düþük dozda kullanarak karþýlaþtýran çalýþmalar yapmak/yaptýrmak
- Kendi ilacýný rakip firmanýn ilacýný yüksek dozda kullanarak karþýlaþtýran çalýþma yapmak/yaptýrmak
(böylelikle kendi ilacýný daha az toksik göstermek)
- Rakip ilaçlarla bir fark göstermeyecek kadar küçük çalýþmalar yapmak/yaptýrmak (örneklem büyüklüðü
istatistik anlamlýlýk için yetersiz olacaðýndan sonuçlar rakip firma ilacý ile fark yoktur þeklinde çýkar)
- Çok sayýda "end point" (sonlaným) seçmek ve bu "end ponit"lerden ilacýnýz lehine olanlarý yayýna
göndermek (çalýþmanýn baktýðý sonuçlardan aleyhte çýkanlarý yayýna göndermemek)
- Çok merkezli çalýþma yapmak ve sonuçlarý sizin lehinize olan merkezlerin sonuçlarýndan makaleyi
yazmak (aleyhte sonuç alýnmýþ merkezleri çalýþma dýþý/yayýn dýþý býrakmak)
- Subgrup (alt grup) analizleri yaparak ilacýnýz lehine olan analizleri yayýmlamak
- Sonuçlarý okuyucuyu etkileyecek biçimde aktarmak (örneðin, mutlak risk azalmasýný deðil de görece
risk azalmasýný vermek)
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Resim 1. En saygýn týp dergileri ilaç endüstrisi
sponsorluðunda basýlmaktadýr
basýlmaktadýr.. (Margaret Shear
Shear,,
Public Library of Science).
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yetersiz çalýþmalardýr. Pek çok çalýþmanýn sonuçlarý
birbiri ile çeliþmektedir… " (Sha fiq, 2005).
Günümüzde ABD'de yaþlýlarýn %90'ý yüksek tansiyon,
kadýnlarýn yarýsý cinsel iþlev bozukluðu ve 50 milyon
kiþi yüksek kolesterol tanýsý almýþ durumdadýr
(Conrad, 2004; Conrad 2005).
American Psychiatric Association'ýn "Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders" (4. baský)
isimli kitabýnýn 170 yazarýnýn 95'inin, þizofreni ve
duygudurum bozukluklarýyla ilgili bölüm yazarlarýnýn
ise hepsinin ilaç firmalarýyla baðlantýsý vardýr
(Cosgrove, 2006).

Bir örnek üzerinde çýkar çatýþmasýnýn kýlavuzlarda
nasýl yanlýlýða yol açtýðýna bakalým: "American Heart
Association" ve "American College of Cardiology"
nin de katýldýðý "National Institutes of Health (NIH)"
tarafýndan finanse edilen 'Ulusal Kolesterol Eðitim
Programý', düþük dansiteli lipoprotein kolesterol
düzeylerinde hýzlý düþüþ saðlamak üzere statin
kullanýlmasý için çaðrýda bulundu. Bu programýn 9
katýlýmcýsýndan 8'inin, önerdikleri statini üreten
uller
firmalarla finansal iliþkisi olduðu görüldü (T
(Tuller
uller,,
2004)
2004). Bu programdan kýsa bir süre sonra web
sayfalarýnda "statin ilaçlarý þehir sularýna konmalýdýr"
Bill, 2004). 2004
gibi aþýrý yorumlara tanýk olundu (Bill,
yýlýnda dünyada statin satýþlarý 15 milyar ABD
Dolarýna ulaþtý. Pfizer'in Lipitor ve Merck'in Zokor
adlý ilaçlarý en çok satýþ yapan ilaçlar oldu. Pfizer
2003 yýlýnda Lipitor'dan 9, 2 milyar ABD Dolarý satýþ
elde ederek dünyada en çok reçete edilen ilaç
unvanýný aldý (Bill, 2004). Shafiq ve ark., statin
endikasyonlarý üzerine yaptýklarý derlemede, statin
ile ilgili yapýlmýþ tüm klinik çalýþmalarý inceledikten
sonra þu sonuca ulaþtýlar: "… var olan kontrollü
çalýþmalardan elde edilen endikasyon kanýtlarý
oldukça zayýftýr. Daha ötesi bu çalýþmalar örneklem
büyüklüðü küçük, çalýþma gücü yetersiz, 'endpoint'leri
bulanýk ve izlem süresi kesin sonuçlara ulaþmak için

1996 yýlýnda onaylanan Paxil piyasaya
sürüldüðünde ise halihazýrda pek çok antidepresan
kullanýmdaydý. Bu nedenle GlaxoSmithKline Paxil
için depresyonun yaný sýra anksiyete pazarýný yarattý.
Ýki yeni hastalýk tanýmlandý: Toplumsal Anksiyete
Bozukluðu ("Social Anxiety Disorder SAD") ve Yaygýn
Anksiyete Bozukluðu ("Generalizing Anxiety
Disorder GAD"). SAD ya da diðer adýyla sosyal fobi,
ýsrarlý ve aþýrý utanma korkusu, GAD ise kronik, aþýrý
anksiyete (en az 6 ay) olarak manuel'de yerini aldý!
FDA, SAD için 1999'da, GAD için 2001 yýlýnda Paxil
kullanýmý onaylandý. GlaxoSmithKline bundan sonra
agresif bir reklam kampanyasýna baþladý.
Kampanyanýn temeli hemen herkesin SAD ya da
GAD olabilmesiydi. Paxil'e ait bir reklam cümlesi;
"imagine being allergic to people"(insanlara alerjiniz
varsa) durumun vahametini ortaya koymaktadýr.
Sonuç olarak Paxil, Viagra ve bir alerji ilacýndan sonra
tüm dünyada tanýnan üçüncü ilaç haline geldi.
2001'de reçete edilen ilaçlar arasýnda 6. sýradaydý.
ABD'de 2001 yýlýnda 2, 1 milyar dolarlýk Paxil satýldý.
Utanma ve endiþelenme gibi doðal insan hissiyatlarý
bir hastalýða dönüþürken tedavisi de Paxil oldu
(British Medical Journal, 2002; Moynihan,
2006).
FDA'nýn 16 ana komitesindeki çoðu üyesi ilaç
firmalarýyla iliþki içindedir (Angell, 2008)
2008). Bu
üyelerin FDA'daki görevleri ilaçlara FDA onayý verilip
verilmemesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktýr. Bu
kiþilerden kendilerini finansal iliþkide olduklarý
firmalarýn ilaçlarý hakkýndaki karar süreçlerinin
dýþýnda tutmalarý beklenmesine raðmen bu kurala
genellikle uymadýklarý görülmüþtür (Angell, 2008).
Endüstri sponsorlu çalýþmalarýn yol açtýðý
diðer sorunlar
Bir makalenin aldýðý atýf sayýsý, derginin impakt
faktörü (ÝF) ve yazarýn akademik saygýnlýðý için
kullanýlan en yaygýn ölçüttür. Günümüzde pek çok
çalýþma ile endüstri sponsorlu çalýþmalarýn diðer
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çalýþmalara kýyasla genellikle daha çok atýf aldýðý
gösterilmiþtir. Atýf alma oranýný artýran çalýþmalar
çoðunlukla büyük ilaç çalýþmalarý olmaktadýr
(Kulkarni, 2007; Conen, 2008).
Diðer çok önemli bir sorun, endüstri
çalýþmalarýnýn diðerlerine göre daha çok pozitif
sonuçlu çalýþmalar, yani ilacýn etkin olduðunu
gösteren çalýþmalar olmasýdýr (Lexchin, 2003)
2003).
Pozitif sonuçlu endüstri destekli çalýþmalar, negatif
sonuçlu endüstri destekli çalýþmalara göre daha çok
atýf almaktadýr (Kulkarni 2007;Conen, 2008)
2008).
Bu bulgular klinik araþtýrma sisteminin ilaç kullanýmýný
artýrmaya yönelik çalýþtýðýný göstermektedir.
Daha ötesi sponsor firmalar kendi çalýþmalarý için
farkýndalýðý artýrmaya yönelik pek çok taktik
uygulamaktadýr. Bu taktikler, hayalet yazarlara
derleme makaleler sipariþ edip, kendi çalýþmalarýna
atýfta bulundurmak (Ross, 2008; Healy
Healy,, 2003;
PLoS Medicine Editors, 2009)
2009), reprint (o
makalenin yeni basýmlarý) satýn alarak, bunlarý
yaygýn biçimde daðýtmak (Hopewell, 2003) ve
basýnýn dikkatini çekmek (Smith, 2003; Phillips,
1991) þeklinde özetlenebilir.
Bu taktikler hemen her zaman ilaç ya da ürün
lehine sonuç veren çalýþmalar için kullanýlmaktadýr.
Bu nedenle hangi çalýþmanýn basýlmasýnýn firma için
çekici olacaðý bellidir. Editörler bu durumun aðýr
baskýsý altýnda karar vermektedirler (Smith, 2005)
2005).
Bilimde çarpýtma stratejileri
2008 yýlýnda yayýmlanan kitaplarýnda McGarity
ve Wagner, en sýk kullanýlan bilimde çarpýtma
stratejilerini altý baþlýk altýnda topladý: (McGarity
(McGarity,,
Wagner
agner,, 2008)
1.
Bilimi
science")

þekillendirmek

("Shaping

Firmalarýn özel bir sonucu göstermek üzere bir
çalýþmayý tasarlayarak yaptýrýlmasýný saðlamalarý.
Firmalar, bilim insanlarýna ücret karþýlýðýnda çalýþma
sipariþ etmektedirler. Araþtýrmacýlara sponsor
kontrolünde gerçekleþtirecekleri araþtýrma
sözleþmesi imzalatýlýr. Sponsorlarýn pek çok
çalýþmanýn sonuçlarýný kontrol ettikleri uzun yýllardýr
bilinen bir gerçektir. Sponsor firmalar, araþtýrmanýn
amacýnýn belirlenmesinde, çalýþma tasarýmýnda, edit
edilmesinde bazen hayalet yazar ("ghost writer") /
profesyonel yazar aracýlýðý ile yazýlmasýnda ciddi rol
oynarlar. Böylelikle çalýþmanýn kendi ürünleri ile ilgili
istedikleri sonuca ulaþmasýný saðlarlar. Bu
müdahaleler sonucunda oluþan sapma öylesine
dikkatli ve ustaca gerçekleþtirilir ki çoðu kez
anlaþýlmaz.
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2. Bilimi saklamak ("Hiding science")
Firmalar bilime / bilgiye þekil vermekte baþarýsýz
olduklarýnda (çalýþmadan firmanýn istemediði bir
sonuç çýktýðýnda) bu kez de istemedikleri bilginin
yayýmlanmasýný engellemeye çalýþýr. Bu çabalar ile
gün ýþýðýna çýkmayan bilgilerden bilim dünyasý ve
kamuoyu çoðu kez haberdar olamamaktadýr.
3. Bilime saldýrmak ("Attacking science")
Firmalar çýkarlarýna uygun olmayan makalelere
karþý onlara zarar verecek gayrý meþru saldýrýlarda
bulunmaktadýrlar. Bu çalýþmalarýn metodolojileri, veri
analizleri, deðerlendirme süreçleri aslýnda
dayanaksýz biçimde eleþtirilerek okuyucunun, saðlýk
otoritelerinin ve kamuoyunun gözünde çalýþmalarýn
deðeri düþürülmektedir. Bu saldýrýlar o kadar farklý
kaynaklar kullanýlarak yapýlýr ki araþtýrmacýnýn tüm
bunlarla baþa çýkmasý mümkün olmamaktadýr.
4.
Bilim
insanlarýný
("Harassing scientists")

taciz

etmek

Aleyhte makaleler hedef alýndýðý gibi,
araþtýrmacýlar da çeþitli saldýrýlarýn hedefi
olabilmektedir. Araþtýrmacýlara dayanaksýz
suçlamalar yöneltmek, araþtýrma sözleþmesine
uymamakla suçlamak, firmayý ticari kayba uðratmak
iddiasý ile tazminat davalarý açmakla tehdit etmek
iyi bilinen örneklerdir.
5. Bilimi
science")

ambalajlamak

("Packaging

Ambalajlamanýn en iyi bilinen örneði, ürün
lehine derleme makale yazdýrmaktýr. Konsensüs
raporlarýnýn bir kýsmý da bu nitelikte olabilmektedir.
Bilim insanlarýnýn görüþlerinin dengeli biçimde
oluþturulmasý yerine konsensüs panelleri, aðýrlýklý
olarak ilaç ya da ürün lehine görüþ verecek kiþilerden
oluþturulmaktadýr. Bilimsel konularý hak ettiklerinden
çok daha önemli "hot topic"ler haline getirme, bir
ürünün popülerleþtirme çalýþmasýnýn bir parçasý
olabilmektedir.
6.
Bilimi
science")

yönlendirmek

("Spinning

Firmalar bilimsel çalýþma sonuçlarýný yorumlamak
yerine araþtýrmanýn orijinaline sadýk kalmadan
ekonomik çýkarlarý doðrultusunda sonuçlarý
yönlendirilebilmektedir. Kamuoyunu etkilemekte
uzman olan halkla iliþkiler þirketleri bu amaçla
devreye sokulmakta, bazý çalýþmalarýn aþýrý
önemsenmesi,
bazý
çalýþmalarýn
ise
deðersizleþtirilmesi için uðraþ verilmektedir.
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Aþaðýda bu stratejileri gerçek öyküler üzerinde
inceleyeceðiz.
Dr
alsh olayý
Dr.. Thomas J. W
Walsh
20. yüzyýlýn son yarýsýnda baðýþýklýk sistemi
baskýlanmýþ hastalarýn mantar enfeksiyonlarýnda
kullanýlan en önemli ilaç Venezüella'daki Orinoco
nehrinde bulunan sporlardan üretilen amfoterisin
B idi. Bu ilacýn ender görülen ancak ciddi yan etkisi,
bazý hastalarda böbrek yetmezliðine yol açmasýdýr.
Oldukça ucuz bir ilaçtýr.
1990'larda bir ilaç firmasý daha etkin ve yan etkisi
daha düþük yeni bir mantar ilacý keþfettiðini öne
sürdü. FDA, 1994 ve 1995'te kamuya açýk iki
toplantýda üretici firma için çalýþan bilim insanlarýný
ve yeni ilacýn klinik çalýþmalarý yapan NIH'de görevli
akademisyeni dinledi.
Bu toplantýlarda NIH'de görevli ve ABD'nin
mantar hastalýklarýnda önde gelen bilim
insanlarýndan biri olan Dr. Thomas J. Walsh, yeni
ilacýn denendiði hasta serisini sundu. FDA komitesi
bu çalýþmaya iki eleþtiri getirdi. Hasta grubu,
kemoterapi alan kanser hastalarýndan lökosit sayýsý
düþük olan ve 4 gün ýsrarlý ateþi olan hastalardan
oluþmuþtu. Bu hastalarda mantar enfeksiyonu olup
olmadýðýna dair bir inceleme yapýlmamýþtý. Ýkinci
eleþtiri ise kontrol ilacý olarak kullanýlan amfoterisin
B dozunun düþük olmasýydý. Dr. Walsh 0.6 mg/kg
amfoterisin B dozunun standart tedavi dozu
olduðunu öne sürse de FDA komitesindeki uzmanlar
0.6-1 mg/kg dozunun daha uygun olacaðýný
belirttiler. Dr. Walsh bu iki eleþtiriye karþý aspergillus
enfeksiyonunun saptanmasýnýn çok güç olduðu ve
daha yüksek dozda amfoterisin B'nin böbrek
yetmezliði riski taþýdýðý için tercih edilmediði
açýklamalarýnda bulundu.
Oysa Dr. Walsh'ýn da yazarlardan biri olduðu,
dört yýl önce yayýmlanmýþ bir çalýþmada, amfoterisin
B'nin aspergillus enfeksiyonu için etkin dozu 1.0-1.5
mg/kg olarak önerilmiþti. Bu makalede 0.6 mg/kg'lýk
dozun yetersiz olacaðý bilgisine de yer verilmiþti. Bu
eleþtirilere raðmen sonuçta FDA komitesi, Dr.
Walsh'in yaptýðý açýklamalardan tatmin oldu ve Dr.
Walsh'in sunduðu klinik çalýþmanýn yöntemini uygun
bularak onayladý.
Bu onay sayesinde yeni ilaç için çok merkezli
çalýþmalar yapýlmasýnýn önü açýldý. Ýlk çok merkezli
klinik çalýþma Fuzisawa Corporation sponsorluðunda
yapýldý ve amfoterisin B (0.6 mg/kg) ile Fuzisawa
Corporation firmasýnýn ürettiði yeni ilaç AmBisome
(3 mg/kg), 687 hastada karþýlaþtýrýldý. Sonuçlar, Dr.
Walsh'ýn birinci isim olduðu bir makale ile NEJM'de
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alsh, 1999)
yayýmlandý (W
(Walsh,
1999). Mortalite, amfoterisin
B grubunda %10.5, AmBisome grubunda %7.3
olarak bulundu. Çalýþma AmBisome'un amfoterisin
kadar etkin olduðunu ancak, daha az nefrotoksik
olduðunu bildirdi.
Haziran 1997'de Dr. Walsh FDA'ya bir sunum
yaptý ve AmBisome'un invaziv mantar
enfeksiyonlarýnýn önlenmesinde ve mantar
enfeksiyonuna baðlý ölümlerin azaltýlmasýnda
amfoterisin B'den daha etkin olduðunu belirtti. Bu
sunumdan birkaç saat sonra FDA komitesi
AmBisome'u daha etkili ve daha az toksik bir ilaç
olarak onayladý. Oysa bir FDA istatistikçisi bu
çalýþmanýn uygun bilimsel bir temele dayanmadýðý
itiraz notunu yetkililere iletmiþti. Buna raðmen
Haziran 1997'de AmBisome, FDA tarafýndan
onaylanmýþ oldu. Bundan bir ay sonra Dr. Walsh,
bir konferansta hekimlere AmBisome'un kanserli
hastalarýn invaziv mantar enfeksiyonlarýnda
amfoterisin B'den daha etkili tek ilaç olduðunu ilan
etti.
AmBisome çalýþmasý NEJM'de yayýmlandýktan
sonra derginin editörü makaleyi eleþtiren mektuplar
aldý. Üç Alman bilim insaný amfoterisin B dozunun
1 mg/kg olmasý gerektiði eleþtirisinde bulunarak,
kontrol grubundaki daha yüksek ölüm oranýnýn
kullanýlan dozun düþük olmasýna baðlý olabileceðini
öne sürdü (Fisher
(Fisher,, 1999).
2001 yýlýnda British Society for Haematology, Dr.
Walsh'in çalýþmasýnda amfoterisin B'nin düþük doz
kullanýlmasý yüzünden AmBisome lehine bir yanlýlýk
oluþtuðu konusunda hekimleri uyardý.
AmBisome'un FDA onayýndan iki yýl sonra Dr.
Walsh, Merck firmasý ile yeni bir mantar ilacýný
araþtýrmak üzere sözleþme imzaladý. Dr. Walsh týpký
bir önceki çalýþmada olduðu gibi Merck'in yeni ilacý
Candidas (caspofungin) için de FDA'yý mantar
enfeksiyonu kanýtlý kanser hastalarý yerine ateþi olan
ve lökosit düzeyi düþük kemoterapi alan kanserli
hastalarda çalýþmaya ikna etti. Merck için çalýþan
bilim insanlarý ile birlikte Dr. Walsh'ýn hazýrladýðý
çalýþma protokolü, 3.0 mg/kg AmBisome (oral) ile
50 mg/kg Candidas (intravenöz) karþýlaþtýrýlmasý
þeklindeydi.
Candidas(caspofungin) çalýþmasý Eylül 2004'te
NEJM'de yayýmlandý. Mortalite, Candidas grubunda
%10.8, AmBisome grubunda %13.7 idi. Candidas,
AmBisome kadar etkin, daha az toksik bir ilaç olarak
alsh, 2004).
2004) FDA, Candidas'ý Eylül
bildirildi (W
(Walsh,
2004'te onayladý.
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Týpký AmBisome yayýnýnda olduðu gibi NEJM'in
editörü pek çok bilim insanýndan bu çalýþmayý da
eleþtiren mektuplar aldý. Eleþtiriler bu kez de
AmBisome dozunun düþük olmasýna odaklanýyordu
(Kontoyiannis, 2005; Marty
y, 2005).
Marty,, Lowr
Lowry
Prof. Dr. Curt Furberg, AmBisome ve Candidas
çalýþmalarýnýn ikisini de deðerlendirdikten sonra
þunlarý yazdý: "…Tartýþmalý karþýlaþtýrmalar içeren
çalýþmalar tasarladýðýnýzda herkesi yanýltma riski
oluþturuyorsunuz; FDA gibi düzenleyici kurumlarý,
agner
hekimleri ve hastalarý..." (McGarity
(McGarity,, W
Wagner
agner,,
2008).
Buraya kadar olan ve bir hekimin kolay kolay
öðrenemeyeceði iki klinik araþtýrmanýn perde arkasýný
özetlersek; oldukça saygýn ve etkili bir akademisyen
olarak Dr. Walsh iki yeni ilacýn FDA onayý almasýna
öncülük etmiþ ve bunu yaparken her iki ilacýn
çalýþmasýnda ayný yöntem zayýflýklarýndan
yaralanmýþtýr. Peki niçin?
Dr. Walsh tam gün NIH çalýþanýydý ve bu
çalýþmalarýn yapýldýðý yýllarda Fuzisawa veya Merck
ilaç firmalarý ile hiçbir iliþkisi yok diye biliniyordu.
NIH ve FDA rutin bir iþlem olarak kendi elemanlarýna
ve çalýþmalarýný onay için sunan bilim insanlarýna
herhangi bir firma ile finansal iliþkilerinin olup
olmadýðýný sormaktadýr. Dr. Walsh, her iki kuruma
bu firmalarla maddi iliþkisi olmadýðýný bildirmiþti.
Oysa daha sonra Fuzisawa yetkilileri tam tersi
açýklamalarda bulundular (Wilmann, 2006a).
NIH gizli bir soruþturma gerçekleþtirdi ve Dr.
Walsh'ýn firmalarla düzinelerce NIH'e bildirmediði
maddi kazanç saðlayan anlaþmalar yaptýðý ortaya
çýktý (Willman, 2006b)
2006b). Soruþturma sonunda
büyük itibar kaybý yaþayan Dr. Walsh önemli bir ceza
almadan bu iþten sýyrýlmayý becerdi!
AmBisome ve Candidas çalýþmalarý çok kritik
sorunlarý gözler önüne serdi: Ýlaç firmalarýnýn gizli
amaçlarý, çalýþmanýn yanýtlamak istediði soruya,
yöntem seçimine, veri toplama biçimine, verilerin
yorumlanmasýna, sonuçlarýn sunulmasýna sinsice
emdirilebilir. Bu öyle bir ustalýkla yapýlmaktadýr ki
çok katmanlý mikro yanlýlýklarý okuyucunun fark
etmesi imkansýzdýr. Sýradan bir hekimden çok daha
sofistike hakemler bile akran deðerlendirme ("peer
review") sürecinde bu müdahaleleri gözden
kaçýrabilir. Öte yandan çýkar çatýþmasý ("conflict of
interest") açýklamasý zorunluluðu iþe yarayan bir
sistem deðildir. Bilim insanlarý ve sponsor firmalar
önemli finansal iliþkilerini ve çýkar çatýþmalarýný
rahatlýkla gizleyebilmektedirler. Okuyucularýn bu olasý



Sayý 5

355

iliþkileri ve yanlýlýklarý fark etmeleri mümkün deðildir
(Shamoo, Resnik, 2004).
2005 yýlýnda yapýlan bir ankette ABD'de 320 bilim
insanýnýn %15'i sponsor baskýsý ile çalýþmalarýnýn
tasarýmýný, yöntemini ya da sonuçlarýný
adman, 2005;
deðiþtirdiklerini itiraf ettiler (W
(Wadman,
Weiss, 2005).
Günümüzde FDA tarafýndan onaylanmýþ pek çok
klinik çalýþma, ilaç endüstrisi tarafýndan yürütülmekte
ve pek çok hekim ve bilim insaný bu iþ için
firmalardan ücret almaktadýr.
Pasif sigara içiciliði, tütün endüstrisi ile baðý
bulunan bilim insanlarýnýn yayýnlarýnda %74
oranýnda zararsýz bulunmuþtur. Bu oran, tütün
endüstrisi ile baðý bulunmayan bilim insanlarýnýn
yayýnlarýnda ise yalnýzca %13'tür (Barnes, Bero,
1998).
Kemoterapi ilaçlarý ile ilgili olumsuz sonuç
bildirme oraný, kar amacý gütmeyen kurumlarýn
desteklediði araþtýrmalarda %38, ilaç þirketlerinin
desteklediði çalýþmalarda ise %5 olarak saptanmýþtýr
(Friedberg, 1999).
Týp alanýnda endüstriye danýþmanlýk yapan
akademisyen sayýsý o kadar çoktur ki bir oran vermek
imkansýz hale gelmiþtir. 1996 yýlýnda yayýmlanan bir
çalýþmada, týp alanýndaki akademisyenlerin en az
%25'inin endüstriden araþtýrma desteði aldýðý ve bu
kiþilerin yarýsýnýn yýllýk gelirlerinin ¼'ünden fazlasýnýn
endüstri tarafýndan karþýlandýðý bildirilmiþtir
(Blumenthal, 1996a).
NEJM editöryal makalelerin yazarlarýnýn firmalar
ile herhangi bir finansal iliþki içinde olmamasý kuralýný
getirdiðinde editöryal makaleler dramatik biçimde
azaldý. Hatta romatoloji ve dermatoloji alanlarýnda
finansal iliþkisi olmayan bir bilim insaný bulmalarý
neredeyse imkansýz hale geldi. NEJM daha sonra
bu kuralýný 10.000 ABD Dolarý'ndan daha büyük
miktarda finansal iliþkisi olanlar þeklinde deðiþtirmek
zorunda kaldý (Drazen, 2002).
Vioxx olayý
Veri yorumlanmasýndaki çarpýtmalarýn en
meþhur örneklerinden biri Merck firmasýnýn Vioxx
çalýþmasýdýr (Michaels, 2005)
2005). Merck için çalýþan
bilim insanlarý, firma sponsorluðunda yapýlan
''postmarketing'' klinik çalýþmanýn (bir ilacýn FDA
onayý alýp piyasaya verilmesinden sonra yapýlan ilacýn
satýþýný artýrmaya yönelik klinik çalýþmalar) istatistik
sonuçlarýna baktýklarýnda Vioxx'u kullanan kiþilerde
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naproksen kullananlara kýyasla kalp krizi riskinin 5
kat daha yüksek olduðunu gördüler. Çalýþmanýn
plasebo kolu yoktu. Bu durumda bu veri iki türlü
yorumlanabilirdi: 1- Vioxx kalp krizi riskini %400
arttýrmaktadýr. 2- Naproksen kalp krizi riskini %80
azaltmaktadýr. Ýkinci olasýlýk pek inanýlýr gibi
olmamasýna raðmen Merck'in istatistikçileri
Naproksen'in kalp krizini azalttýðý yorumunu tercih
ettiler. Böylece Vioxx piyasada 5 yýl daha kaldý. Ne
zaman ki Vioxx ile plasebo'yu karþýlaþtýran bir baþka
"postmarketing" çalýþmasý, Vioxx alanlarda kalp krizi
riskinin iki kat arttýðýný gösterdi, ilaç piyasadan çekildi.
FDA'da çalýþan bir bilim insaný, Vioxx'un beþ yýl
içinde 80.000-130.000 kalp krizinden sorumlu
agner
olduðunu bildirmiþtir (McGarity
(McGarity,, W
Wagner
agner,, 2008).
Dr
Dr.. Aubrey Blumsohn olayý
Ýngiltere Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Aubrey
Blumsohn, 2002 yýlýnda Procter and Gamble firmasý
ile bedeli 180.000 Ýngiliz Sterlin'i olan bir çalýþma
protokolü imzaladý. Firmanýn en çok satan ilacý
actonel'in yaþlý kadýnlarda kullanýmý ile kemik kýrýklarý
arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý planlandý (Revill,
2005a).
Firmanýn bu çalýþmayý yapmak istemesinin özel
bir nedeni vardý. Son zamanlarda yayýmlanan pek
çok çalýþmada Actonel'in kemik "turnover" supresyon
oranýnýn %30-40'larda pik yaptýðý gösterilmiþti.
Actonel'in piyasada yarýþtýðý diðer firmanýn ürünü
Fosomax'ýn kemik "turnover" supresyon deðeri,
actonel'den daha güçlüydü. Procter and Gamble,
kemik "turnover" oranýnýn daha fazla azaltýlmasýnýn
klinik olarak bir iþe yaramayacaðýný göstermek ve
supresyon oranýnýn %30-40'larda olmasýnýn yeterli
olduðunu kanýtlamak istiyordu.
Dr. Blumsohn'un laboratuvarýna üç yýl boyunca
Actonel kullanan binlerce kadýndan alýnan kemik
biyopsileri geldi. Her birinde kemik "turnover"ýna
bakýldý ve bu kadýnlarda kemik kýrýðý olup olmadýðý
izlendi. Çalýþma tamamlandýðýnda ham veriler firma
tarafýndan ABD'ye götürüldü ve çalýþma kodu firma
istatistikçileri tarafýndan burada kýrýldý. Dr.
Blumsohn'un sonuçlarý incelemesine kör ("blind")
olarak izin verildi: Dr. Blumsohn'a hangi supresyon
oranýnýn hangi oranda kemik kýrýklarý iliþkisi olduðu
gösterilmedi.
Çok doðal olarak Dr. Blumsohn firmanýn yaptýðý
istatistik analizlerini görmek istedi. Bu talep oldukça
ilginç gerekçelerle reddedildi. Procter and Gamble,
Dr. Blumsohn'a kullandýklarý istatistik yöntemleri
öðrenmesinin zaman alacaðýný, özel bir eðitim
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gerektirdiðini ve buna gerek olmadýðýný bildirdi.
Birkaç ay sonra Dr. Blumsohn, sonuçlarýn firma
için çalýþan iki bilim insaný tarafýndan Minneapolis'te
önemli bir kongreye bildiri olarak gönderildiðini
öðrendi. Bu kongrede sonuçlar firmanýn yaptýðý
istatistik analiz ile sunuldu. Kongreden bir iki gün
sonra Dr. Blumsohn firmadan bir mektup aldý;
Procter and Gamble makalenin yazýlmasý için bir
profesyonel yazar (hayalet yazar) ile anlaþmýþtý.
Gerekçe olarak da bu kiþinin Actonel verisi ve
firmanýn anahtar mesajýna aþina olduðu yazýlmýþtý!
(Revill, 2005b)
2005b). Çalýþma hayalet yazar tarafýndan
yazýldýktan sonra Dr. Blumsohn'un ismi ile
yayýmlanmak üzere bir dergiye gönderilecekti.
Dr. Blumsohn hemen itiraz etti. Yaptýðý çalýþmanýn
verilerini görmeden, istatistik analizini yapmadan
ve tanýmadýðý bir kiþi tarafýndan yazýlmýþ bir
makalenin kendi ismi ile yayýmlanmasýný kabul
etmedi. Yoðun tartýþmalardan sonra Dr. Blumsohn'a
bir firma çalýþanýnýn bilgisayarýnda çalýþmanýn ilgili
grafikleri gösterildi. Dr. Blumsohn bu kýsa ve yetersiz
inceleme imkanýnda bile analizde taraflý
davranýldýðýný; verilerin %40'ýnýn analizde
kullanýlmadýðýný fark etti. Bunlarýn eklenmesi ile
firmanýn kendi ilacý lehine vardýðý sonucun
deðiþebileceðini öne sürdü. Büyük uðraþlardan sonra
firma, bu verilerin de analize girmesini kabul etmek
zorunda kaldý (Revill, 2005a; Revill, 2005b).
Olay basýna yansýdý, büyüdü. Firma, yaptýðý basýn
açýklamasýnda veriler üzerinde manipülasyon yaptýðý
iddiasýný reddetti. Dr. Blumsohn'un baþ araþtýrmacý
da olsa 'firmaya ait olan verilere' ulaþmasýnýn
engellenmesinin endüstrinin yasal hakký olduðu
iddia edildi (Revill, 2005b).
Bu olay bize bir veri tabaný üzerinde istatistik
analizle manipülasyon yapýlabileceðini açýkça
gösterdi. Özellikle baþ araþtýrmacý, firmanýn
istatistiksel analiz sürecinin dýþýnda tutulduðunda
manipülasyon daha kolay yapýlmaktadýr. En önemlisi
ise baþ araþtýrmacýnýn verilere ulaþmasý firma
tarafýndan engellenebilmektedir.
Bu olaydan sonra "International Committee of
Medical Journal Editors" kurallarýný yenileyerek
araþtýrmacýlardan verilere ulaþmalarý kýsýtlayacak
sözleþmelere imza atmamalarýný istemiþse de
maalesef bu kural baðlayýcý olamamakta ve sorun
büyüyerek devam etmektedir.
2004 yýlýnda týp fakültesi yöneticilerine yapýlan
bir ankette, üniversitelerde özel firmalarýn
sponsorluðunda yapýlan çalýþmalarda, firmalarýn
yaptýðý istatistik analizlerin makaleye konmasýna izin
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verilip verilmediði sorulduðunda %24 olumlu, %49
oranýnda olumsuz yanýt alýndý. Týp fakültesi
yöneticilerinin %29'u ise bu konuda bilgi sahibi
deðildi (Mello, 2005). Ayný ankette, makalelerin
yayýmlanmaya gönderilmeden önce firmalar
tarafýndan incelenmesine ve düzeltmeler yapmasýna
izin verilip verilmediði soruldu. %50 olumlu, %40
oranýnda olumsuz yanýt alýndý. Týp fakültesi
yöneticilerinin %10'u ise bilgilerinin olmadýðýný
Mello, 2005)
belirtti (Mello,
2005). Ýlaç firmalarýnýn bilim
insanlarý ile yaptýklarý sözleþmelerde verilerin kendi
onaylarý dýþýnda yayýmlanmasýný engelleyecek
maddeler koymasýna izin verilip verilmediði
soruluðunda %41'i izin verildiðini, %34'ü ise izin
verilmediðini bildirdi. %24'ünün bu konuda bilgisi
yoktu (Mello, 2005).
Þirket sahibi araþtýrmacýlar ve Bayh-Dole
asasý
Yasasý
Patent Y
Son yýllara özgü bir diðer geliþme de piyasada
kýsa sürede ürüne dönüþtürecek konularda çalýþan
araþtýrmacýlarýn kendileri için þirketler kurmasý ya da
iþ adamlarýnýn bu tür bilim adamlarýný bularak
eintraub,
onlarla ortak þirketler kurmasýdýr (W
(Weintraub,
Barrett, 2006; Jacops, 2006). Bu durum yanlýlýk
oluþturan ciddi bir sorundur. Bilim insaný bir þirket
sahibi ya da ortaðý olarak araþtýrma yapmaktadýr!
1980'de ABD'de Bayh-Dole Patent Yasasý çýktýktan
sonra üniversitelerde kamu bütçesi ile yapýlan
araþtýrma sonuçlarýndan çýkan buluþlara patent alma
yolu açýldý Bu yasa üniversite özel sektör iþbirliðine
ashburn, 2005a;
yeni bir açýlým saðladý.. (W
(Washburn,
Angell, 2005; Krimsky
Krimsky,, 2003). Üniversiteler ve
araþtýrma hastaneleri kendi patent portfolyolarýný ve
ticari çýkarlarýný yönetecek birimler kurdular
(Abelson, Saul, 2005; Bell, 2005).
Bayh-Dole yasasý ile üniversitelerin federal
araþtýrma fonunu yitirmeden ürün ve buluþlarý
ticarileþtirmesine ('teknoloji transferi') izin verilmiþ
oldu. Üniversitelerde çalýþan bilim insanlarý ise yeni
ürün ve aletleri test etmek üzere kendi þirketlerini
kurmaya baþladýlar (''start-up companies''). BayhDole yasasýnýn biyoteknolojinin geliþmesine katkýda
bulunduðu öne sürülür, ancak hastalarýn yansýz týbbi
bilgiye muhtaç olduðu, akademisyenlerin
sorumluluðunun ise bu bilgiyi üretmek olduðu
unutulmamalýdýr. Ana amacý hissedarlarýna kar
daðýtmak olan þirketler dünyasý, çok karmaþýk iliþki
aðlarý ile etik olmaktan uzak bir saðlýk endüstrisi
yaratmaktadýr.
Harvard Üniversitesine baðlý Massachusettes Eye
And Ear Infirmary'den bir araþtýrmacý, bir klinik
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çalýþmada A vitamini içeren bir göz damlasý
(kendisinin yeni kurduðu þirketin ürünü) kullandý.
Bu çalýþmada, araþtýrmacýnýn kendi ilacý lehine
sonuçlar elde etmek için pek çok manipülasyon
y, 1989; Gosselin,
yaptýðý ortaya çýktý (Lear
(Leary
1988). Toplanan veriler hiçbir zaman yayýmlanmadý
ve son analizde ilacýn plaseboya kýyasla etkili
olmadýðý anlaþýldý. Ancak, araþtýrmacýnýn kurduðu
þirket hisse senedi satýþlarýndan çalýþma süresince
en az 1 milyon ABD Dolarý kazanmýþtý (Gosselin
1988).
Bir diðer olay 1999 yýlýnda yaþanan Jesse
Gelsinger olayýdýr Bu hastaya Pensilvanya
Üniversitesi'ne baðlý bir enstitüde gen tedavisi
uygulandý. On sekiz yaþýndaki Jesse Gelsinger bu
deneysel tedavi sonrasýnda öldü. Enstitü baþkanýnýn,
gen tedavisi araþtýrmasýný yöneten kiþi olmasý ve ayný
zamanda araþtýrmayý finanse eden þirketin büyük
ortaklarýndan biri olmasý kamuoyunda ciddi
rahatsýzlýk yarattý (Bok, 2003).
Firmalar çalýþmalarýný kime yaptýrýyor?
Sözleþmeli Araþtýrma Kuruluþlarý (SAK) ("Contract
research organization" CRO) yeni bir iþ kolu olarak
çalýþmalara hasta sokmak üzere hekimleri iletiþim
aðlarýna ("network") baðlayan özel araþtýrma
þirketleridir. Endüstri, üniversitelerin firma
sponsorluðunda yapýlan araþtýrmalar üzerindeki
kýsmi kontrol mekanizmalarýndan tamamen
kurtulmak için klinik çalýþmalarý üniversite
hastanelerinden özel saðlýk sektörüne
kaydýrmaktadýr. Bu yeni sistemde özel sektörde
çalýþan pek çok klinisyen SAK'lar aracýlýðý ile
çalýþmalara dahil edilmeye baþlanmýþtýr (Angell,
2005; Kassirer
Kassirer,, 2005)
2005). SAK'lar akademik
hastaneler dýþýnda, özel sektörde çalýþan hekimlerin,
özellikle ilaç çalýþmalarýna, bireysel olarak girebilmesi
için çeþitli imkanlar yaratmýþtýr (Angell, 2005). Bu
tip hekimlerin büyük çoðunluðu teknik baðlamda
eðitilmiþ araþtýrmacýlar deðildir. Bu kiþiler genellikle
'kendilerine söyleneni yapan' hekimler olarak ilaç
çalýþmalarý için yeni ve büyük bir kaynak haline
geldiler (Angell, 2005)
2005). Hekimler çalýþmaya
soktuklarý hasta baþýna para almaya baþladý. 2001'de
yapýlan bir çalýþmada, hasta baþýna yaklaþýk 7000
ABD Dolar'ý ödendiði, hýzlý hasta dahil edildiðinde
bonus ödemeler (teþvik primleri) yapýldýðý saptandý
(Angell, 2005; Eliot, 2001)
2001). SAK'lar aracýlýðý ile
yapýlan araþtýrmalarýn istatistik analizleri SAK'larýn
ya da ilaç firmalarýnýn kendi istatistikçilerine
yaptýrýlmaktadýr. Her bir araþtýrmacýnýn veri analizi
ve istatistiksel analize katýlmasý söz konusu deðildir
(Meier
(Meier,, 2004)
2004). Bu hekimlerle yapýlan

358

TOPLUM ve HEKÝM

sözleþmelerde verileri hatta kendi verilerini bile analiz
etmeleri ve yayýmlamalarýna izin verilmemektedir
(Meier
(Meier,, 2004). Ýlaç firmalarýnýn tercih ettikleri bu
yeni yol, NEJM'nin editörü tarafýndan endüstrinin
ilaçlarýnýn lehine sonuçlardan emin olmak için
araþtýrma sisteminde kontrolü ele geçirmesi olarak
nitelendirilmiþtir (Angell, 2005).
1990-2001 yýllarý arasý incelendiðinde firma
destekli araþtýrmalarýn akademik merkezlerde
a gösterilmiþtir (Steinbrook,
SAK'lara kaydýðý açýkça
2005; Bodenheimer
Bodenheimer,, 2000).
SAK'lar yeni bir iþ alaný olarak giderek büyümüþ
ve normatif deðerler üzerinden araþtýrma yürüten
akademik merkezlerin kontrollü ortamlarý yerine
manipülasyona çok kolay imkan veren yeni bir
araþtýrma atmosferi yaratmýþlardýr (Bodenheimer
(Bodenheimer,,
2000).
Üniversiteler de bu kayýþa maalesef ilaç
firmalarýnýn desteklediði araþtýrmalar üzerindeki
kontrol mekanizmalarýný azaltarak, firmalarýn
araþtýrmalara daha rahat müdahale etmelerine
ashburn,
imkan tanýmak üzere yanýt vermiþtir (W
(Washburn,
2005b; Angell, 2005)
2005). Üniversiteler etik deðerler
adýna gelir kaybýna tahammül edemediler!
Hayalet yazarlar
Ýlaç firmalarý araþtýrmalarýn yazýlmasý için
makalenin yazarlar listesinde görülmeyen hayalet/
profesyonel yazarlar kullanmaktadýr. Genellikle genç
ve parlak bilim insanlarý olan bu kiþilerden,
çalýþmanýn veri analizi ve istatistik deðerlendirmesini
firmanýn istekleri doðrultusunda yapmasý ve
makalenin bu doðrultuda yazýlmasý istenmektedir.
Hayalet yazar(lar) iþini bitirdikten sonra makale
çalýþmayý yapan tanýnmýþ bilim insanlarýnýn isimleri
ile yayýmlanmak üzere bir dergiye gönderilmektedir.
Makalede isimleri görülen yazarlarýn genellikle
çalýþma tasarýmýna, veri toplanmasý ve analizine çok
sýnýrlý bir katkýsý olmaktadýr. Bunun yerine ücreti
karþýlýðýnda saygýn isimlerini sunmaktadýrlar!
Makalede isimsiz hayalet yazara teþekkür de
bulunmadýðýndan okuyucu durumu hiçbir zaman
öðrenememektedir.
Bilim insanlarýna hayalet yazarýn kaleme aldýðý
metni gözden geçirmeleri ve kendi isimleriyle bir
dergiye göndermeleri için ortalama 3000-5000 ABD
Dolar'ý ödenmektedir (Kassirer
(Kassirer,, 2005).
Ýlaç firmalarý beðenmedikleri makaleler hakkýnda
editöre mektup yazmak üzere de hayalet yazarlarý
kullanmaktadýr. Hatta hayalet yazarlarýn misafir
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yazarýn yazý stilini baþarý ile taklit ettikleri
bilinmektedir (Healy
(Healy,, 2004). Hayalet yazarlarý
profesyonel þirketler aracýlýðý ile bulmak oldukça kolay
olmaktadýr. Bu tip þirketlerin verdikleri reklamlarda,
hazýrladýklarý materyaller arasýnda ''klinik çalýþmalarý,
derleme makaleleri, bildirileri, dergi eklerini, ürün
tanýtým broþürlerini, uzman yorumlarýný ve "textbook" bölümlerini'' saymaktadýr (Kassirer
(Kassirer,, 2005).
1998 yýlýnda, Zoloft isimli antidepresan hakkýnda
yazýlan makaleler incelendiðinde elli beþinin bir
hayalet yazar þirketi aracýlýðýyla ve geriye kalan kýrk
birinin koordine edilmeden yazýldýðý anlaþýldý.
2006 yýlýnda bir makalede, önemli
akademisyenlerin isimleri ile yayýmlanmýþ endüstri
sponsorlu çalýþmalarýn %90'ýnýn aslýnda hayalet
yazarlar tarafýndan kaleme alýndýðýný gösterildi
(V
edentam, 2006).
(Vedentam,
Bu bulgular bize ciddi bir etik kusur olan hayalet
yazarlýðýn bir sistem haline geldiðini ve yaygýn olarak
kullanýldýðýný göstermektedir.
Daha ötesi hayalet yazar kullanan bilim
insanlarýnýn diðer bilim insanlarýna kýyasla üç kat
daha fazla makale yayýmladýklarý ve bu tip
makalelerin diðerlerinden üç kat daha fazla atýf aldýðý
gösterilmiþtir (Healy
(Healy,, 2004).
Hayalet yazarlýðýn bilim ve akademi normlarý ile
bir iliþkisinin bulunmadýðý açýktýr (Kassirer
(Kassirer,, 2005)
2005).
Hayalet yazarlýk dergi editörlerinin kabul etmediði
bir uygulamadýr. Ancak saptanmasý oldukça zordur
(T
ierney
(Tierney
ierney,, Gerrity
Gerrity,, 2005).
Hayalet yazarlýk süreçlerine daha yakýndan
bakýldýðýnda bazen bir bilim insanýn hayalet yazarýn
yazdýðý metni okuduktan sonra ismini vermekten
vazgeçtiði (Bodenheimer
(Bodenheimer,, 2000a) ancak bu
metnin bir süre sonra bir baþka bilim insanýnýn ismi
ile yayýmlandýðý (Healy
(Healy,, 2004) görülmektedir. Bilim
insanlarý bazen hayalet yazarýn yazdýðý metin
üzerinde çok ciddi düzeltmeler/deðiþiklikler
yapmakta ancak, bunlar firmanýn çýkarlarý ile
baðdaþmýyorsa dikkate alýnmamaktadýr (Healy
(Healy,,
2004). Eðer bilim insaný ile firma arasýnda hayalet
yazarlýk yüzünden ciddi bir anlaþmazlýk çýkarsa firma
çalýþmayý yayýmlamaktan vazgeçebilmekte ve
araþtýrmayý çöpe atabilmektedir (Kassirer
(Kassirer,, 2005).
Hayalet yazarlýðýn iyi bilinen örnekleri olarak kilo
kaybettirici ilaç Fen-phen (Rampton, Stauber
Stauber,,
2001) ve antidepresan Efexor'un yan etkilerinin
gizlendiði (Healy
(Healy,, 2003) makaleler verilebilir.
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Redundan / gereksiz makaleler
Ýlaç firmalarýnýn bir diðer tekniði de redundan
(ihtiyaç fazlasý) yayýnlardýr. Tek bir çalýþmanýn sýnýrlý
verisinden çok sayýda makale yayýmlayarak ürünleri
hakkýnda giderek büyüyen bir ilgi ve kanýt üretimi
1996).
havasý yaratýlmaktadýr (Gabe, Bur y, 1996)
Redundan yayýn çok uzun süren çalýþmalar için
kaçýnýlmaz olabilir, ancak sponsor firma ayný
çalýþmayý farklý yazarlarýn isimleri ile farklý dergilerde
çapraz referans vermeden yayýmlarsa bu durumda
sanki birbirinden baðýmsýz çalýþmalarla ürünlerinin
desteklendiði algýsý yaratýlmýþ olmaktadýr. Metaanalizlere alýnan bu çalýþmalar tek bir sonucun çok
abartýlý bir etki yapmasýna yol açmaktadýr (Kassirer
(Kassirer,,
1995; Angell, 1995). Bu durum dergi editörleri
tarafýndan
iyi
bilinmesine
raðmen
Kassirer
önlenememektedir (Kassirer
Kassirer,, Angell, 1995)
1995).
Bilim insanlarý bilimin
neden alet oluyor?

çarpýtýlmasýna

Bilim insanlarý niçin ilaç firmalarýnýn amaçlarý
uðruna bilimin yanlýþ yönlendirilmesine neden
olmaktadýr? Yanýt basit; çýkar çoðu kez de maddi
çýkar uðruna.
Ýlaç firmalarýna konsültan ya da uzman görüþü
vermek üzere çalýþan bilim insanlarýnýn yýllýk kazancý
kabaca yarým milyon ABD Dolarý olarak
hesaplanmýþtýr (Parloff, 2005).
Basýlmýþ biyomedikal araþtýrmalarýn yaklaþýk
%25'inde sponsor ilaç endüstrisidir (Bekelman,
2003)
2003). ABD'de iki ulusal anketin sonuçlarýna göre
önemli üniversitelerdeki akademisyenlerin %25'i
endüstriden destek almaktadýr ve araþtýrma yürüten
firmalarýn %90'ýnýn üniversite ile iliþkisi vardýr.
Akademisyenlerin %50'si firmalardan konsültan
ücreti almýþtýr (Blumenthal, 1996a; Blumenthal,
1996b).
Dr. Sheldon Krimsky, endüstrinin araþtýrma
sistemindeki yerinin bilim adamlarý ile toplum
arasýnda ciddi çýkar çatýþmasý yaratacak önemli bir
sorun düzeyine ulaþtýðýný yazmýþtýr (Krimsky
(Krimsky,,
2003)
2003). Akademisyenler ticarileþtikçe araþtýrma
deðerleri artýk bilim deðerleri tarafýndan deðil piyasa
deðerleri tarafýndan yönetilmektedir (Krimsky
(Krimsky,,
2003; Bradley
Bradley,, 2000; Shamoo, Resnik, 2004).
Üniversitede kadrolu bilim insanlarýnýn yol
açtýklarý etik sorunlar kamuoyuna yansýmaya
baþlayýnca 2002'de National Academies of Science
(NAS), "Integrity in Scientific Research" isimli raporu
yayýnladý ve çýkar çatýþmasý açýklamasý baþta olmak
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üzere pek çok yeni kural getirildi. "Integrity in Scientific Research" raporu küçük de olsa bir etkide
bulundu. Örneðin, ABD'nin önemli bir bilim adamý
çýkar çatýþmasý kuralýna uymadýðý, finansal iliþkisi
olduðunu açýklamadan bir týbbi cihaz lehine
makaleler yazdýðýnýn anlaþýlmasýndan sonra
Neuropsycopharmacology dergisinin editörler
kurulundan istifa etmek zorunda kaldý. Maalesef bu
tür örnekler çok azdýr ve tüm çabalara raðmen çýkar
çatýþmalarýnýn yarattýðý etik sorunlar artarak devam
etmektedir.
Bety Dong olayý
1987 yýlýnda Boots ilaç firmasý, hipotiroidizmde
çok kullanýlan Synthyroid isimli ilacýnýn piyasada
jenerik ilaçlara karþý önemli pazar kaybýna uðramasý
üzerine yeni bir çalýþma yaptýrmaya karar verdi. San
Francisco'da California Üniversitesi'nden Dr. Betty
J. Dong ile 256 000 ABD Dolarý tutarýnda bir
sözleþme imzaladýlar. Yapýlacak çalýþma Synthyroid
ile piyasada yarýþan diðer ilaçlarýn biyoeþdeðer olup
olmadýðýný araþtýracaktý. (Krimsky
(Krimsky,, 2003;
W ashburn, 2005a; Bir
ch, Cohn, 2001).
Birch,
Sözleþmede tüm verilerin gizli olduðu ve Boots'un
izni olmadan yayýmlanamayacaðý þeklinde bir
madde vardý (Krimsky
(Krimsky,, 2003). Dr. Dong
sözleþmesini imzalamadan önce bu madde ile ilgili
endiþelerini dile getirdi. Firma yetkilileri sözel
güvence vererek, kendisini verilerin yorumlanmasý
konusunda kýsýtlamayacaklarýný ifade ettiler. Kuþkusuz
bu sözel güvencenin yasal geçerliliði yoktu. Çalýþma
altý ayda tamamlandý ve Synthyroid ile piyasadaki
diðer jenerik ilaçlar biyolojik olarak eþdeðer bulundu.
Bunun anlamý, Boots'un öne sürdüðü Synthyroid'in
diðer jenerik ilaçlardan daha etkin olduðu
argümanýnýn geçersiz kalmasýydý. Boots çalýþma
sonuçlarýný reddetmeyi tercih etti ve sonuçlarýn
güvenilir olmadýðýný öne sürerek Dr. Dong'u
Birch, Cohn,
üniversite yöneticilerine þikayet etti (Birch,
2001)
2001). Üniversitede bir soruþturma komisyonu
kuruldu. Ýki baðýmsýz bilim insaný görevlendirildi.
Denetçilerden biri çalýþmada kolaylýkla
düzeltilebilecek minör hatalar saptadý. Diðeri ise
çalýþmanýn düzgün yapýldýðýný, Boots'un eleþtiri ve
iddialarýnýn aldatmaya yönelik, kendi çýkarlarý ile
iliþkili olduðunu bildirdi.
Dr. Dong çalýþmasýný JAMA'ya gönderdi. Beþ
hakem deðerlendirmesinden sonra yayýmlanmaya
kabul edildi. Bu aþamada Boots, Dr. Dong'u sözleþme
dýþý davranmakla suçladý ve firmanýn bu yayýndan
sonra uðrayacaðý ekonomik kayýplarý tazmin etmek
üzere mahkemeye vermekle tehdit etti. JAMA'ya da
Dr. Dong'un çalýþmasýný eleþtiren bir mektup yazarak
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basýlmamasýný talep etti. Üniversitenin avukatlarý da
Dr. Dong'a çalýþmayý yayýmlamamasýný önerdi. Aksi
takdirde kendisini mahkemede savunmayacaklarýný
belirttiler. Kendi üniversitesinin avukatlarýný da
yanýnda bulamayan Dr. Dong makalesini geri çekti.
Firma Dr. Dong'un verilerini Boots için çalýþan
bilim adamlarýna teslim etti ve bu kez sonuçlar
Synthyroid lehine bulundu! Çalýþma bu haliyle, firma
için çalýþan bilim insanlarýndan birinin editörü olduðu
baþka bir dergide yayýandý. Bu yayýnda Dr. Dong ve
arkadaþlarýna en azýndan verileri topladýklarý için
teþekkür bile edilmemiþti.
Bu yayýndan bir yýl sonra Dr. Dong ile görüþen
bir gazeteci öyküyü Wall Street Journal'da yayýmladý.
Bunun üzerine FDA, firmayý Dr. Dong'un çalýþmasýný
yayýmlamasýný engellemekle suçladý. Güç durumda
kalan Boots, Dr. Dong'un analizlerini kendi ismi ile
baþka bir çalýþma olarak yayýmlamasýna izin verdi.
Dr. Dong çalýþmasýný 1997'de JAMA'da yayýmladý.
Boots 1997 Nisan ayýna kadar Synthyroid ilacý ile ayný
derecede etkili ancak, çok daha ucuz jenerik ilaçlarýn
kullanýlmamasý sayesinde, yýlda 336 milyon ABD
agner
Dolarý kazandý (Bok, 2003; McGarity
McGarity,, W
Wagner
agner,,
2008).
Cleveland
Örnekleri

Klinikte

Çýkar

Çatýþmasý

Bir çalýþma, sponsor firmanýn sözleþme aracýlýðý
ile kontrol ettiði bir araþtýrma ise ya da ilaç firmasý
için çalýþan bilim insanlarý araþtýrmaya ciddi katkýda
bulunmuþlar ise bu durumun çalýþma
yayýmlandýðýnda, açýklanmasý gerekir. Buna raðmen
bilim insanlarý çalýþmalarýný genellikle sponsorluk
iliþkilerini açýklamadan yayýmlamaktadýr (Krimsky
(Krimsky,,
2003; Anderson, 2001; McCrar y, 2000)
2000).
Dergilerin bu yöndeki talepleri (çýkar çatýþmasý
açýklamalarý) yaygýn olarak görmezden
gelinmektedir. Üstelik bazý dergiler bu konuya
tamamen duyarsýz kalmakta ve yazarlardan çýkar
çatýþmasý açýklamasý talep etmemektedir. Çýkar
çatýþmasý açýklamasýnýn yanlýþ ya da eksik yapýldýðý
anlaþýlan yazarlarý cezalandýrmak dergi editörleri için
neredeyse imkansýzdýr.
Dr. Jay Jadav, Cleveland Klinik'te çalýþan bir bilim
adamýydý. Özel bir kan filtresi keþfetti. Bu filtre damar
stentlerine yerleþtirildi ve karotid arter cerrahisine
alternatif bir tedavi yöntemi olarak bilim dünyasýna
sunuldu. Dr. Jadav patent almak üzere çalýþma
arkadaþlarý ile birlikte bir þirket kurdu. Bu þirket daha
sonra 40 milyon ABD Dolarý karþýlýðýnda baþka bir
þirkete satýldý. Dr. Jadav yeni þirketten keþfin sahibi
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olarak ödemeler almaya devam etti. Dr. Jadav
Cleveland Klinikte filtreli stentlerle ilgili pek çok klinik
çalýþma yaptý. Bu yayýnlarýn hiç birinde Dr. Jadav'ýn
çýkar çatýþmasý bilgileri tam olarak yer almadý
(Rutchick, 2006).
2006) 2006 yýlýnda etik sorunlara yol
açtýðý için Cleveland Klinik, Dr. Jadav'ýn iþine son
reffinger
verdi (T
(Treffinger
reffinger,, 2006).
Dr
Dr.. Nancy Olivieri olayý
Dr. Nancy Olivieri Toronto Çocuk Hastanesi'nde
pediatri uzmaný olarak çalýþmaya 1980'lerin
ortalarýnda baþladý (Shuchman, 2005; Krimsky
Krimsky,,
2003; W
eber
Weber
eber,, 1998)
1998). Bu hastane Toronto Týp
Fakültesi ve Harvard Týp Fakültesi ile afiliye idi.
1988'de Dr. Olivieri, Kanada Saðlýk Araþtýrmalarý
Enstitüsü'nden aldýðý bir destek ile talasemili
hastalarda deferiprone isimli yeni bir ilaç için pilot
çalýþma yaptý. Bu pilot çalýþmanýn uzun dönem izlem
çalýþmasýný yapabilmek için ayný kuruma tekrar
baþvurdu, ancak, destek alamadý.
Bunun üzerine Dr. Olivieri araþtýrma desteði için
büyük bir firmaya, Apotex'e yöneldi. Apotex firmasý
çalýþmaya destek vermeyi kabul etti ve Deferiprone
isimli ilacýn jeneriðini üretti. Çalýþma 1993'te baþladý.
üç yýl sürdü. Çalýþma sözleþmesinde Dr. Olivieri'nin
tüm verileri firmaya vermesi ve izin almadan
yayýmlanmamasý maddesi yer almýþtý.
Apotex, 1994 yýlýnda Dr. Olivieri'yi kendilerine
veri vermemekle suçladý. Apotex firmasý ile Toronto
Üniversitesi'nin iliþkileri çok iyi idi. Firmanýn
üniversiteye ciddi mali desteði vardý.
Dr. Olivieri'nin Apotex ile yaþadýðý sorunlar
büyüyerek devam etti. Firma sürekli olarak
çalýþmanýn verilerini denetlemek istiyor Olivieri bu
talepleri karþýlamýyordu. Bir aþamada Olivieri
kendisine destek olmalarýný istemek üzere konuyu
çalýþtýðý hastanenin yöneticilerine götürdü ise de
karþýlýk bulamadý.
Olivieri, 1995 yýlýnda, NEJM'de Deferiprone'un
standart ilaç Desferal kadar etkili olduðunu, ancak
oral bir ajan olduðu için hastalar tarafýndan daha
kolay kullanýldýðýný ve önemli yan etkileri olmadýðýný
bildiren makalesini yayýmlandý (Shuchman,
2005).
Ancak, Dr. Olivieri uzun dönem izlemde ilacýn
bazý hastalarda hiç iþe yaramadýðýný gördü. Yeni bir
çalýþma ile bu durumu araþtýrmak istedi. Bu çalýþma
için de Apotex desteðine baþvurdu. Firma yetkilileri
yeni çalýþmayý desteklemeyi önce kabul ettiyse de
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Olivieri'nin hastalara imzalattýðý aydýnlatýlmýþ onam
belgelerindeki "Deferiprone hastalarýn küçük bir
kýsmýnda etkili olmaktadýr" cümlesini görünce
çalýþmayý desteklemekten vazgeçtiler. Apotex firmasý
Dr. Olivieri'yi uzun dönem verilerini açýklamamasý
için uyardý ve aksi halde yasal yollara baþvuracaklarýný
bildirdi (Shuchman, 2005).
Dr. Olivieri 1996'da, ABD'de Hematoloji
Kongresi'nde Deferiprone ile ilgili daha önceki
sonuçlarýnýn uzun dönemde deðiþtiðini ilacýn
etkinliðinin uzun dönemde ciddi olarak azaldýðýný
ve önemli yan etkiler (hepatik fibrozis) ortaya çýktýðýný
bildirdi. Kongrede bulunan Apotex firmasý için
çalýþan bir bilim adamý (Dr. Spino) söz alarak, Dr.
Olivieri'nin görüþlerine karþý çýktý ve kendisinin bu
verileri sunma yetkisinin olmadýðýný dile getirdi.
Kongredeki tebliðinden hemen sonra Dr. Olivieri
hastane yönetimine þikayet edildi ve Olivieri'nin
bölüm baþkanlýðý görevine son verildi.
1998'de Dr. Olivieri Hematoloji Kongresi'nde
sunduðu yeni bulgularýný içeren makalesini NEJM'de
yayýmladý. Bunun üzerine ilaç FDA tarafýndan
onaylanmadý ancak, Kuzey Amerika dýþýnda 25
ülkede onay aldý ve kullanýldý (Shuchman, 2005).
Dr. Olivieri olayý bize firmalarýn çýkarlarý söz konusu
olduðunda toplum yararýný kolaylýkla askýya
alabildiklerini bir kez daha göstermiþtir. Firmalar
kendi ürünlerine zarar verecek bilginin kamuoyuna
ulaþmamasý için her türlü yola baþvurmakta ve bilim
insanlarýna baský uygulamaktadýr.
AneuRx stent olayý ve asla yayýmlanmayan
çalýþmalar
AneuRx stenti, FDA onaylý aort anevrizmalarýnda
kullanýlan bir stenttir. Üretici firmanýn ve stenti
kullanan hekimlerin FDA'ya gönderdikleri yan etki
raporlarýný topluca inceleyen üç FDA bilim insaný,
Michigan Týp Fakültesi'nden bir baþka akademisyen
ile birlikte stent kullanýlan hastalarýn kýsa ve uzun
dönem mortalitelerinin geleneksel cerrahi tedavi
gören hastalardan daha yüksek olduðunu bildiren
bir çalýþmayý Journal of Vascular Surgery dergisine
gönderdiler. Çalýþma hakem incelemesinden sonra
yayýna kabul edildi ve derginin web sayfasýnda
"online" olarak yayýmlandý. Bunun üzerine stenti
üreten firma, FDA'ya gönderilen yan etki raporlarýnýn
çalýþma için kullanýlamayacaðýný, bunlarýn ticari sýr
olduðunu
ve
firma
onayý
olmadan
yayýmlanamayacaðýný iddia etti. FDA makaleyi geri
çekmek zorunda kaldý ve bu çalýþma bir daha
yayýmlanmadý (Mathews, Burton, 2004).
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Avandia olayý
Nissen ve ark., JAMA'da 2010 yýlýnda yayýmlanan
makalelerinde, Rosiglitazone isimli ilaçla ilgili
RECORD ("Rosiglitazone evaluated for cardiac
outcomes and regulation glycemia in diabetes") adlý
klinik çalýþma hakkýnda yürütülen senato soruþturmasý
sonuçlarýný özetledi (Nissen, 2010)
2010). Soruþturma
sonucunda, üretici Glaxosmithkline (GSK) firmasýnýn
ilacýn diabetiklerde kardiovasküler riskleri arttýrdýðýný
yýllar önce saptanmýþ olmasýna raðmen hastalar ve
FDA'nýn uyarýlmadýðý anlaþýldý. Tam aksine GSK
yöneticileri, Avandia (rosiglitazone)'nýn açtýðý
kardiovasküler riskleri minimalize etmek üzere
stratejiler uygulamýþtý (Nissen, 2010; DeAngelis,
Fontanarosa,
2010;
Harris,
2010a,
Harris2010b). Avandia olayý bir kez daha ilaç
firmalarýnýn daha çok kar elde edebilmek için
bilimsel araþtýrma sonuçlarý ile oynadýklarýný ve
hastalarý riske attýklarýný göstermiþtir.
Nissen ve ark.,'nýn JAMA'da yayýmlanan makalesi
üzerine derginin editörü DeAngelis, Avandia olayý
ile ortaya çýkan etik dýþý, hileli tutumlarý açýklamaya
çalýþan aþaðýda yer verdiðim sorularý sordu: 1Prestijli bir derginin akademisyen olan hakemi niçin
etik standartlarý hiçe sayarak kendisine
deðerlendirmesi için gönderilen bir makaleyi gizlilik
kurallarýný çiðneyerek kar amacý güden bir firma ile
paylaþýr? 2- Bir ilaç firmasýnýn hekim olan yöneticileri,
niçin görmeleri yasak olan hakem deðerlendirmesi
sürecindeki bir makaleyi temin edip buradaki gizli
bilgileri kendi firmalarýnýn lehine, rakip firmalarýn
aleyhine kullanmak için çaba gösterir? 3- Kar amaçlý
bir firmada çalýþan bir hekim niçin firmanýn bu etik
dýþý davranýþýna ortak olur / hoþ görür / durdurmaya
çalýþmaz? 4- Bir araþtýrmacý niçin orijinal çalýþma
planýnda yer almayan bir teklifi kabul ederek klinik
çalýþmanýn ara sonuçlarýný rapor etmeye ikna olur?
5- Çalýþmada gözlemci olarak görev yapan bir hekim
ilacýn olasý zararlarýný görmesine raðmen niçin sessiz
kalýr? 6- Bir dergi, veri yönetimi ve istatistiksel
analizin doðru ve etik olduðundan emin olmadan
bir çalýþmayý niçin yayýmlar? (DeAngelis,
Fontanarosa, 2010)
Sorularýn kendisi yanýtlarýndan daha önemli
aslýnda. Çünkü yanýtý biliyoruz artýk: Para, para, para,
para, para, para.
Mahkeme salonlarýndan sýzanlar
Son yýllarda kamuoyuna mal olmuþ pek çok dava
dokümaný bilim insanlarý tarafýndan incelenerek
endüstrinin klinik araþtýrmalarý çarpýtma yollarýnýn
iyi anlaþýlmasý için makale konusu yapýlmaktadýr.
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Pfizer ve Parke-Davis þirketlerinin endüstri
dokümanlarýný inceleyen iki çalýþmada (Guidelines
on postmarketing surveillance, 1988; Lise,
2003) misafir ve hayalet yazarlýk örnekleri ayrýntýlý
olarak saptanmýþtýr.
Yakýn zamanda Merck and Co Inc.'e rofecoxib
isimli ilaçlarý nedeniyle açýlan dava belgeleri
kamuoyu ile paylaþýldý (Ross, 2008). Bu belgeler
incelendiðinde pek çok makalenin Merck için çalýþan
bilim insanlarý tarafýndan yayýna hazýrlandýðý ve
ardýndan bir 'dýþ yazar' (genellikle ünlü bir
akademisyen) ile iliþkiye geçilerek makalede misafir
yazar olarak bu kiþinin yer almasýný saðladýklarý
görüldü (Ross, 2008) (Resim 2).
Merck'in 078 çalýþmasý (rofecoxib'in hafif biliþim
bozukluðu olan kiþilerde Alzheimer hastalýðýnýn
baþlamasýný geciktirip geciktirmediðini araþtýran çift
kör, randomize çalýþma) temel olarak Merck
çalýþanlarý tarafýndan tasarlandý ve gerçekleþtirildi.
Resim 2'de makalenin "draft" (taslak) ve basýlmýþ
versiyonlarý görülmektedirr (External author
author,,
2004; Thal, 2005).
2005) Taslakta dýþ yazar ("external
author") þeklinde ilk isim boþ býrakýlmýþ, sonradan
makale yayýmlandýðýnda burada birinci, ikinci ve
üçüncü isim olarak üç akademisyen misafir yazar
olarak konmuþtur. Bu isimlerden sonra da Merck için
çalýþan bilim insanlarýnýn isimleri sýralanmýþtýr.
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Merck'in e-posta trafiði mahkemede incelendiðinde
bir Merck çalýþanýnýn taslaðý gönderdiði bir
akademisyene "..Bence yaptýðýnýz katkýlardan dolayý
siz birinci isim olmalýsýnýz…" diye yazdýðý saptanmýþtýr
(Lines, 2004). Aslýnda bu misafir yazarýn makaleye
neredeyse hiçbir katkýsý olmamýþtýr. Taslak ile basýlan
makale incelendiðinde çok az deðiþiklik olduðu
görülmektedir. Bu durum tipik bir misafir yazarlýk
örneði olarak ciddi etik ihlal kusuruyla mahkeme
konusu olmuþtur.
Ayný çarpýtma Merck'in 901 protokollü
çalýþmasýnda da yaþandý (Ross, 2008). Rofecoxib
ile Naprokseni karþýlaþtýran çalýþmada Merck'in iç
yazýþmalarý, makalenin Merck çalýþanlarýnca
yazýldýðýný ve sonradan Avrupa'daki ve Asya'daki bazý
akademisyenlerin isimleri ile basýldýðý gösterildi
Lines, 2004).
(Lines,
Merck'in ADVANTAGE çalýþmasý da (Vioxx ile
Naprokseni karþýlaþtýran) Merck çalýþanlarý tarafýndan
tasarlanmýþ, sponsorluðu Merck tarafýndan yapýlmýþ,
çalýþmayý Merck gerçekleþtirmiþ ardýndan bir
akademisyene "sizinle makale üzerinde çalýþmak
istiyoruz" þeklinde yaklaþýlmýþtýr (Berenson, 2005)
2005).
Bu akademisyen çalýþmanýn aslýnda Merck
tarafýndan yazýldýðýný, kendisine edit için
gönderildiðini itiraf etmiþtir (Berenson, 2005).

Resim 2. Hayalet yazarlýk belgesi. Merck çalýþanlarý makaleyi yazdýktan sonra ilk isim olarak
"external author" yeri açmýþ, daha sonra misafir yazarlar bularak makaleyi onlarýn ismi ile
yayýmlamýþtýr (alttaki makale yayýmlanmýþ halidir).
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Vioxx'un gastrointestinal etkilerini araþtýran VIGOR
çalýþmasý da pek çok benzer sorun içermektedir
(Bombardier
(Bombardier,, 2000). Yazarlarýn ve Merck'in
NEJM'de yayýmlanan eleþtirilere verdikleri yanýtlar
endiþeleri giderememiþtir (Curfman, 2005; Bombardier 2006; Reicin, 2006).
Mahkeme incelemeleri Merck'in çok sayýda
çalýþma (010, 029, 033, 034, 035, 040, 041, 044,
045, 050, 058, 068, 072, 085, 088-VIGOR-, 090, 097,
098, 102-ADVANTAGE-, 103, 120, 121, 901ve 902)
protokollerinin Merck tarafýndan baþlatýlan ve
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sonradan çeþitli dýþ akademik yazarlarýn davet
edilmesiyle (çoðu kez bu isimlerin birinci isim
olduðu) bastýrýlan makaleler olduðunu gösterdi (List
of current article, 2000).
Mahkeme incelemeleri Merck'in makaleleri için
makale yazan þirketleri kullandýðýný açýða çýkardý
(Ross, 2008). Örneðin, Resim 3'te iþi týbbi makale
yazmak olan Scientific Therapeutics Information
isimli þirketin bir Merck çalýþanýna yazdýðý mektup
görülmektedir. Bu mektuptan makalenin taslak
metnini hazýrladýklarý ve edit için Merck çalýþanýna

Resim 3.Bir hayalet yazarlýk firmasýndan ilaç firmasýna gönderilen ýsmarlama makalenin
tamamlanmýþ olduðunu bildiren mektup
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Resim 4. Merck'in Scientific Therapeutics Information firmasýna Rofecoxib ile ilgili ýsmarladýðý
makalelerin listesi

gönderdikleri anlaþýlmaktadýr (Johnson, 2000)
2000).
Tipik bir hayalet yazarlýk örneði olarak VIOXXC-1
çalýþmasý, aslýnda çalýþma ile 'yazmak' dýþýnda hiçbir
ilgisi olmayan profesyonel yazarlara yazdýrýlmýþtýr.
Ayný þirketin Merck'e gönderdiði bir e-postada
rofecoxib ile ilgili sekiz makalenin bu firma tarafýndan
hazýrlandýðý görülmekte ve planladýklarý birinci isim
yazarlar (misafir yazarlar) da belirtilmektedir (Resim
4) (Kistner
(Kistner,, 1999). Resim 5, Merck'in 23.841 ABD
Dolarý karþýlýðýnda Health Science Communications
isimli profesyonel makale yazým þirketine kardiyoloji
alanýnda 20 sayfalýk bir derleme makale yazdýrdýðýný
göstermektedir. Derleme, yazarlarýný bulmak dýþýnda
yayýna gönderilmeye hazýr halde Merck'e teslim
edilmiþtir (Broder
(Broder,, 2001a). Nefroloji ve aile
hekimleri için de iki ayrý derlemenin ýsmarlandýðý
görülmüþtür (Broder
(Broder,, 2001b; Broder
Broder,, 2001c).
Ýlginç bir ayrýntý olarak e-posta kayýtlarýndan
Scientific Therapeutics Information firmasýnýn ücreti
karþýlýðýnda hakemlerden gelen eleþtirileri ve
önerileri de yanýtladýklarý anlaþýlmýþtýr (Schad,
2001).
Merck profesyonel yazým firmalarýna hazýrlattýðý
derleme makaleleri görüþ almak üzere bazý bilim
insanlarýna "honoraria" (onursal ücret) ödeyerek
okutmaktadýr. Bu iþ için 750-2500 ABD Dolarý
ödemektedir (Ross, 2008).

Çýkar çatýþmasý açýklamalarý açýsýndan da Merck
firmasý maalesef çok düþük standart sergilemektedir.
Merck'in basýlmýþ 96 çalýþmasý incelendiðinde, yirmi
dört klinik araþtýrmanýn yirmi ikisinde (%92)'sinde
Merck'in sponsor olduðunun açýklandýðý, yetmiþ iki
derleme makalenin %50'sinde Merck'in
sponsorluðundan hiç bahsedilmediði görülmüþtür
(Ross, 2008).
Tohumlama ("seeding") çalýþmalarý
Bir ilaç/ürün FDA onayý aldýktan sonra bu ilacýn
pazar payýný artýrmak üzere aslýnda bilimsel bir amaç
taþýmayan klinik çalýþmalar yaptýrýlmaktadýr. Bu tip
çalýþmalarda, birincil amaç ilacýn pazarlanmasýdýr
(Hill, 2003; Guidelines on postmarketing
sur
veillance, 1988). Firmalar, tohumlama
surveillance,
çalýþmalarý adý verilen bu klinik araþtýrmalar sayesinde
piyasaya sürdükleri yeni ilaçlarý hekimlere 'çalýþma'
adý altýnda kar getiren bir þekilde kullandýrtmaktadýr.
Merck´in Vioxx (rofexocib) için yaptýðý
ADVANTAGE çalýþmasý (Lisse, 2003) böyle bir
çalýþmadýr (Hill, 2008). Bu çalýþma için
araþtýrmacýlara ilacýn gastrointestinal yan etkilerinin
araþtýrýlacaðý söylenmiþtir (Proceedings of the
ADV
ANT
AGE, 2008). Çalýþmaya altý yüz araþtýrmacý
ADVANT
ANTAGE,
katýlmýþtýr. Ýki bin iki yüz yetmiþ iki hastaya naproksen,
2785 hastaya Vioxx verilmiþtir. Üç ay süren çalýþma
FDA'nýn Vioxx'u onaylamasýndan iki ay önce
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Resim 5. Sipariþ derleme makale belgesi

baþlamýþtý. Sonradan mahkeme dokümanlarýnda
yer alan Merck'in iç yazýþmalarý, firma için ADVANTAGE çalýþmasýnýn amacýnýn Vioxx'un lansmanýný
yapmadan önce araþtýrmacýlara alýþkanlýk
arbrough,
kazandýrmak olduðu anlaþýlmýþtýr (Y
(Yarbrough,
1999). Vioxx belgeleri incelendiðinde, bu
çalýþmanýn pazarlama bölümü sorumluluðunda
tasarlandýðý ve pazarlama amaçlarý doðrultusunda
yapýldýðý, verilerin pazarlama bölümünde toplanýp
analiz edildiði anlaþýlmýþtýr. Oysa hiçbir araþtýrmacýya
pazarlama amaçlarýndan bahsedilmemiþti. Bu
çalýþma için araþtýrmacý olarak birinci basamak
hekimlerinin seçilmesi de pazarlama amaçlarýna
yöneliktir (Hill, 2008)
2008). Zira analjezi ve artrit
reçetelerinin %60'ý birinci basamak hekimleri
tarafýndan yazýlmaktadýr (McKines, 1999)
1999).
Merck'in ADVANTAGE çalýþmasýndan ilk çýkan
makalenin birinci isim yazarý Dr. Jeffry R. Lisse (bir
akademisyen) "…ben sadece edit yaptým.." demiþti
(Berenson, 2005)
2005). Merck'in firma içi raporlarýnda
bu çalýþma sayesinde, hekimlerin Celebrex yerine
Vioxx reçete etme alýþkanlýðý kazandýklarý ve
amaçlarýna ulaþtýklarý bilgisine yer verilmiþti (Hill,
2008).
Hiç þaþýrtýcý olmayacak biçimde ADVANTAGE "top
ten" dergilerden birinde yayýnlandý. Bu yayýnda en
az bir büyük hata/suç vardýr: Hastalarýn aydýnlatýlmýþ
onamý alýnýrken çalýþmanýn gerçek amacý
söylenmemiþ, hastalar aldatýlmýþtýr. ADVANTAGE
çalýþmasý mahkemeye konu olmasaydý, þirket içi
yazýþmalar görülmeseydi, aslýnda bir tohumlama
çalýþmasý olduðu hiçbir zaman anlaþýlamayacaktý.

Týbbi literatür pek çok tohumlama ("seeding")
çalýþmasý ile dolu olmasýna raðmen bunlarý
kanýtlamak çok güçtür.
Týbbi literatürün yanlýlýk sorunu: Pozitif
sonuçlu çalýþmalar yayýmlanmaktadýr!
Sonuçlarý çarpýcý ve istatistiksel olarak anlamlý
çýkmýþ olan çalýþmalarýn daha çok yayýmlanma imkaný
elde ettiði pek çok araþtýrma ile gösterilmiþtir. Týbbi
literatürün pozitif sonuçlar lehine yanlý olmasý çok ciddi
bir zayýflýktýr.
Health Technology Assessment (HTA) 2000 ve
2010 yýllarýnda iki raporunda yayýn yanlýlýðýnýn ciddi
bir sorun olduðu sonucuna varmýþtýr. Sonuçlarý
istatiksel olarak anlamlý olan ya da pozitif olan
çalýþmalarýn yayýmlanma olasýlýðý, sonuçlarý istatistiksel
olarak anlamlý bulunmamýþ ya da negatif olan
çalýþmalara kýyasla çok daha yüksektir (Hopewell,
2009; Song, 2000).
Bu sorun özellikle saðlýk alanýnda politika belirleyen
kiþiler tarafýndan dikkate alýnmalýdýr. Kanýta dayalý
saðlýk hizmeti adý altýnda yürütülen programlarýn
temel aldýðý meta-analizler ve sistematik derlemeler
yanlý bilgiler içeriyorlarsa, ilaçlarýn / tedavi
yöntemlerinin / týp teknolojilerinin etkinlikleri gerçekte
olduklarýndan daha etkin gösteriliyorsa, bunlara
dayanarak geliþtirilen saðlýk hizmeti güvenilir ve
geçerli olmayabilir. Pek çok çalýþma ile bu durumun
sistematik derleme ve meta - analiz sonuçlarýna
yanýltýcý nitelikte yansýdýðý gösterilmiþtir (Song, 2010;
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Connor
urner
illiamson,
Connor,, 2008; T
Turner
urner,, 2008; W
Williamson,
2005).
2008 yýlýnda NEJM'de yayýmlanan bir makalede
FDA tarafýndan onaylanmýþ antideprasanlarla ilgili
urner
yetmiþ dört çalýþma incelendi (T
(Turner
urner,, 2008).
Toplam otuz sekiz çalýþmada sonuçlar antidepresan
ilaçlarýn etkin olduðu göstermiþti: Bu pozitif sonuçlu
çalýþmalarýn otuz yedisi en saygýn dergilerde
yayýmlandý. Diðer otuz altý çalýþmada antidepresan
ilaçlar etkili bulunmadý. Negatif sonuçlu bu
çalýþmalardan yalnýzca üçü yayýmlanmýþtý. Bu
durumda antidepresan ilaçlarýn etkinliði ile ilgili
literatürde toplam kýrk çalýþma yer almaktadýr.
Bunlardan bir derleme makale hazýrlandýðýnda otuz
yedi pozitif sonuca karþýn yalnýzca üç negatif sonuçlu
çalýþma irdelenerek antidepresanlarýn etkili olduðu
rahatlýkla ilan edilecektir. Oysa otuz üç negatif çalýþma
yayýn þansý bulamadýðý için ulaþýlan bu sonuç
yanlýdýr; yanýltýcýdýr.
Öte yandan dili Ýngilizce olmayan çalýþmalarýn
etkisi oldukça zayýftýr. Meta-analiz ve sistematik
derlemelere Ýngilizce olmayan çalýþmalarýn
alýnmamasý da önemli bir yanlýlýk sorunudur (Song,
2010).
Sonucu negatif çalýþmalar (ilaçlarý/tedavileri
etkisiz olarak bildiren) pozitif çalýþmalardan çok
daha ender olarak yayýmlandýðýndan basýlý literatür
çoðu tedavi türü için ümit dolu bir tablo çizer. Bu
duruma pek çok faktör yol açmaktadýr: Negatif
çalýþmalar, genellikle dergi editörleri tarafýndan geri
çevrilmektedir (Olson, 2001; Connor
Connor,, 2008).
Sponsorlar ve araþtýrmacýlar negatif sonuçlanacak
araþtýrmalara giriþmemektedir (Dickersin, 1990;
Dickersin, Min, 1993). Araþtýrmacýlar negatif
sonuçlu çalýþmalarý makale haline getirmemektedir.
Oysa çalýþmanýn sorusu önemliyse negatif çalýþma
pozitif çalýþmalar kadar deðerlidir. Örneðin, 2008'de
yayýmlanan negatif sonuçlu bir çalýþma bilime ciddi
katký yapmýþtýr. Sprung ve ark., septik þokta yaygýn
olarak kullanýlan düþük doz hidrokortizonun
plaseboya kýyasla saðkalýmý artýrmadýðýný
göstermiþtir (Sprung, 2008).
Daha önce ayrýntýlý olarak belirttiðim üzere ilaç
þirketlerinin desteklediði çalýþmalarýnýn pozitif sonuç
vermesi diðer çalýþmalara göre daha olasýdýr. Bu
sayede ilaç endüstrisi, neyin yayýnlanacaðý
konusunda týbbi literatür üzerinde ölçüsüz bir etkiye
sahip olmaktadýr. (Liesegang, 2008; Lexchin,
2003; Kjaergard, Nielsen, 2002).
Bilindiði gibi günümüz araþtýrma paradigmasý
tip I hata yapýlmasýný önlemeye dayanýr. Negatif
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sonuçlu çalýþmalarýn yayýmlanmasýna imkan
vermeyen yayýncýlýk sitemi, bu durumda, ironik
biçimde, sürekli pozitif sonuçlu çalýþmalarý
yayýmlayarak literatürde tip I hata oranýný
artýrmaktadýr. Zira tip II hata sadece negatif
çalýþmalarda yapýlabilir. Günümüz literatüründe tip
II hata ile karþýlaþýlmasý ender bir durumdur; negatif
sonuçlar ender olarak yayýmlanmaktadýr. Aþaðýda
ayrýntýlý biçimde inceleyeceðim bir makalede
Ioannidis, 1990 yýlýndan bu yana yayýmlanmýþ 45 en
çok atýf alan çalýþmanýn %16'sýnýn sonuçlarýnýn, daha
sonra yapýlan baþka çalýþmalar ile tezat olduðunu
göstermiþtir (Ioannidis, 2005b). Bu oran bir
anlamda en kaliteli araþtýrmalardaki tip I hata oranýný
göstermektedir (%16). Daha düþük profilli
araþtýrmalarda bu oranýn daha yüksek olmasý þaþýrtýcý
olmaz. Bu analiz ile týbbi literatürde tip I hata oraný
ciddi boyuttadýr diyebiliriz.
Klinik çalýþmalardaki seçici yayýn ve yanlýlýk
iddialarý klinik araþtýrmalarda saydamlýk talebi
doðurmuþ (Levin, 2005), International
Committee of Medical Journal Editors (ICJME) klinik
çalýþmalarýn baþladýklarýnda merkezi bir kayýt
sistemine kaydedilmesini önermiþtir. Pozitif ya da
negatif tüm çalýþma sonuçlarýný elde edilebilir hale
getirmek için yapýlan bu öneri yeterli yanký
bulamamýþtýr (DeAngelis, 2004). Bu sorunu aþmak
için Dünya Saðlýk Örgütü de devreye girmiþ, tüm
klinik çalýþmalarýn prospektif olarak bir izlem
merkezine kayýt yaptýrmasýný ("International Clinical
Trial Registery Platform") önermiþtir (Hopewell
2009; Gülmezoðlu 2005).
Aslýnda bir çalýþma yapýldýktan sonra çalýþmacýnýn
sonuçlarý yayýmlamamasý ciddi bir etik hatadýr. Zira
çalýþmaya gönüllü olan insanlar ve çalýþmanýn
finansmanýný saðlayan kamu ya da özel sektör bu
desteði bilginin üretilmesi ve yayýmlanmasý için
vermektedir. Bilgi kamuoyuna ulaþmýyorsa herhangi
bir katký da yapmamýþ demektir.
Týbbi literatürün yanlýlýk sorunu: Negatif
sonuçlu çalýþmalar yayýmlanmamaktadýr
Yayýn yanlýlýðý (pozitif sonuçlu çalýþmalarýn daha
hýzlý ve daha çok yayýmlandýðý) uzun zamandýr
kanýtlanmýþ bir sorundur (Dickersin, 1993;
Easterbrook, 1991, Sterne, 1997; Ioannidis,
1998a; Chan, 2004a; Chan, 2004b; Chan,
2005).
Çok atýf yapýlan çalýþmalar aslýnda seçilmiþ pozitif
sonuçlu çalýþmalarý temsil etmektedirler. Önemli
dergiler bu tip çalýþmalarý tercih etmektedir. Pozitif
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sonuçlu bir çalýþmanýn sonraki negatif sonuçlu
çalýþmalarla reddedilmesinin uzun yýllar aldýðý
oung, 2008)
gösterilmiþtir (Y
(Young,
2008). Ünlü bir dergide
basýlmýþ bu tip bir çalýþmanýn aþýrý etkisini düzeltmek
genellikle sistematik derlemelere kalmaktadýr
(Goodman, 2008). Ancak, bu yýllar alabilir ya da
sistematik derlemeler de daha önce bahsedilen
zayýflýklarýndan dolayý ayný aþýrý/yanlý sonuçlarý
tekrarlayabilirler (Bassler
(Bassler,, 2007; Ioannidis,
2008).
Literatürdeki negatif veri azlýðý alarm verici
oung, 2008). Bazý alanlarda
düzeydedir (Y
(Young,
yayýmlanmýþ çalýþmalarýn neredeyse tamamý anlamlý
sonuçlar göstermektedir (Kavvoura, 2007; Kyzas,
2007). Kanýtlanmasý güç olsa da seçici yayýmlama
("selective reporting") önemli boyuttadýr.
Týp dergilerinin durumu oligopoliyi
oung, 2008). Yayýmlanan
çaðrýþtýrmaktadýr (Y
(Young,
makale sayýsýndaki artýþ ile üretilen veri sayýsýndaki
artýþ oraný yayýmlanan makalelerin aleyhindedir.
Scopus indeksindeki dergilerde yayýmlanan makale
sayýsý 1997'de 590,807'den 2007'de 883,853'e
çýkmýþtýr. Ayný dönemde bilimsel araþtýrmalarda
üretilen veri miktarýnda ve veri üretim hýzýndaki artýþ
çok daha fazladýr (Nature, 2008). Bu üretimi
karþýlayacak bir yayýn politikasý olmadýðý apaçýktýr.
Zira saygýn dergiler saygýnlýklarýný makale ret oranlarý
ile kanýtlamaya çalýþmaktadýrlar. Saygýn dergiler ilgi
çekecek ve karlý reprint satýþý getirecek makaleleri
yayýmlamaya çalýþýrlar. "Kazanan hepsini alýr" anlayýþý
bilimsel çalýþmalarýn büyük çoðunluðunun
yayýmlanmasý için küçük bir þans býrakmaktadýr.
Dergilerin seçici yayýmlama, politikasý 'en çok
reddetme' yarýþýna dönüþmüþ durumdadýr. Haftada
170 makale basýlmak üzere Nature'a
gönderilmektedir. Bunlarýn büyük bir kýsmý
hakemlere gönderilmeden editörler tarafýndan
reddilmektedir. Nature dergisinin yayýn kabul etme
oraný %10'dur (Nature, 2008). Yýlda 12,000
makale yayým için Science'a gönderilmektedir. Science dergisinin yayýmlama oraný ise %8'dir (Science, 2008). Çoðu makale günümüz dijital
çaðýnda ironik olarak basýlý sayfa sayýsý ("printed page
space") yetersizliði gerekçe gösterilerek ret
edilmektedir. Aslýnda bu durum yapay bir talep
kýsýtlamasýdýr!
2008 yýlýnda yayýn yanlýlýðý ("publication bias")
ve sonuç yanlýlýðýný inceleyen bir sistematik derleme
yayýmlandý (Dwan, 2008). Bu sistematik derleme
yazarlarý aralarýnda Douglas Altman'ýn da olduðu
dünyanýn önemli akademik merkezlerinde çalýþan
istatistikçiler ve bilim insanlarý tarafýndan yapýlmýþtýr.
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Bu sistematik derlemede, günümüzde metaanalizlerin ve sistematik derlemelerin öneminin
artmasý üzerine yayýn yanlýlýðý sorununun çok önemli
bir hale geldiðini vurgulanmaktadýr. Zira çok deðer
verdiðimiz meta-analizlerin sonuçlarý yayýn yanlýlýðý
nedeniyle deðersiz olabilir!
Bu derlemede yayýn yanlýlýðýný konu almýþ on altý
çalýþma inceledi ve þu sonuca ulaþýldý: Pozitif ya da
anlamlý sonuçlarýn yayýmlanma oraný anlamlý olarak
yüksektir (Dwan, 2008).
Yayýmlanmayan bilim: Gri literatür
Lüksemburg konvansiyonu ile tanýmlanan gri
literatür, hükümetlerin, akademik merkezlerin,
biyomedikal özel sektörün ürettiði (basýlý ya da
elektronik formatta), ancak bir dergide
yayýmlanmamýþ literatür demektedir. Örnek olarak
kongre ve konferans bildirileri, araþtýrma raporlarý,
kitap bölümleri, yayýmlanmamýþ araþtýrma verileri,
tutum - görüþ - plan dökümanlarý verilebilir
(Hopewell, 2007).
Kongre ve konferanslarda bildiri olarak sunulan
çalýþmalarýn yaklaþýk yarýsý (%56) daha sonra (yaklaþýk
3 yýl) tam metin olarak dergilerde yayýmlanmaktadýr.
Bir baþka deyiþle çalýþmalarýn yaklaþýk yarýsý hiçbir
zaman yayýmlanmamaktadýr.
Yayýmlanmayan bilgi yayýmlanmýþ olan bilgide
yanlýlýk sorununa yol açmaktadýr. Pek çok çalýþmada,
gri literatürün sistematik derlemelere ve meta analizlere dahil edilmemesi yüzünden önemli bir
yanlýlýk sorunu yaþandýðý gösterilmiþtir (Mc Auley
2000, Sterne 2000). Gri literatür dahil edilmeden
yapýlan meta - analizlerde hemen her zaman tedavi
etkisi abartýlmaktadýr.
2008 yýlýnda yapýlan bir Cochrane analizinde
(Hopewell, 2007) yayýmlanmýþ çalýþmalarda tedavi
etkisi, gri literatüre kýyasla daha büyük bulundu.
Yayýmlanmýþ çalýþmalarda istatistiksel olarak anlamlý
sonuç bildirme oraný gri literatürden daha yüksektir.
Bu nedenle gri literatürün sistematik derlemelerde
ve meta - analizlerde deðerlendirme dýþý tutulmasý
bu meta - analizlerin ve sistematik derlemelerin
sonuç ve yorumlarýnýn yapay olarak pozitif sonuçlar
lehine olmasýna yol açmaktadýr. Özellikle az sayýda
çalýþma ile yapýlmýþ olan meta - analizlerde bu tip
bir yanlýlýk olma olasýlýðý ciddi bir sorundur (Egger
2003).
Gri literatürün meta - analizlere dahil edilmesi
kolay deðildir; ulaþýlmasý çok güç ve zaman alýcý bir
süreçtir. Öte yandan yayýmlanmamýþ çalýþmalarýn
meta - analizlere dahil edilmesi bu çalýþmalarýn
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tamamlanmamýþ ve yöntem kalitesi belirsiz
çalýþmalar olma olasýlýðý nedeni ile eleþtirilmektedir.
1990'larýn baþýnda yapýlan bir ankette
yayýmlanmamýþ çalýþmalarýn meta - analizlere alýnýp
alýnmamasý konusunda meta - analiz uzmanlarý /
yöntem bilimciler ile dergi editörleri arasýnda ciddi
görüþ farklýlýðý ortaya çýktý (Cook, 1993)
1993). Birinci grup
%78 oranýnda alýnmalý derken dergi editörlerinin
yalnýzca %47'si bu görüþü destekledi.

bazen de kiþisel çýkarlar yüzünden oluþmaktadýr.
Yayýnlardaki yanlýlýk bazen çok açýktýr, bazense
keþfedilmesi çok güçtür. Araþtýrmacýlar çalýþmalarý
istedikleri
sonuçlarý
almak
üzere
gerçekleþtirebilmektedir. Bilimsel sürecin nesnel
olduðu öngörüsü pek çok örnek için doðru deðildir.
Bu sürecin her bir aþamasýnda sonuçlarý çarpýtmak
mümkündür ve araþtýrmacýlar bu yollara sýklýkla
baþvurabilmektedir.

Son yýllarda meta-analizlerin ve sistematik
derlemelerin adeta kalýtsal biçimde sahip olduðu
yanlýlýk sorununu azaltmak üzere gri literatürün
sistematik derlemelere ve meta - analizlere dahil
edilmesi çabalarýna tanýk olmaya baþladýk. Cochrane
grubu gri literatürdeki yayýmlanmamýþ, ancak bildiri
olarak sunulmuþ pek çok çalýþmanýn araþtýrmacýlarý
ile kiþisel iliþkiye geçerek bu çalýþmalarýn verilerine
ve sonuçlarýna ulaþmakta, yöntem ve analizleri
uygun olanlarý meta - analiz ve sistematik
derlemelere almaya çalýþmaktadýrlar (Hopewell,
2007).

Ioannidis, çalýþmalarý ile bilimdeki çarpýtmanýn
izole örneklerden ibaret olmadýðýný göstermiþtir.

Yayýmlanmýþ araþtýrma sonuçlarýnýn çoðu
yanlýþtýr
"Yayýmlanmýþ araþtýrma sonuçlarýnýn çoðu
yanlýþtýr." Bu cümle bana ait deðil. Ioannidis'in 2005
yýlýnda PLoS Medicine'de yayýmlandýktan sonra en
çok indirilen makale unvanýný taþýyan "Why Most
Published Research Findings Are False" makalesinin
vardýðý sonucu buraya taþýdým (Ioannidis 2005a).
Prof. Dr. Ioannidis, kariyerini týbbi literatürü yanlý,
çarpýk, uygunsuz ve yetersiz araþtýrmalardan
arýndýrmaya adamýþ önemli bir bilim adamýdýr.
Ioannidis "meta-researcher" olarak tanýmlanmakta
ve týp araþtýrmalarýnýn kalitesini deðerlendirme
konusunda dünyadaki en ünlü uzmanlardan biri
olarak anýlmaktadýr.
Pek çok çalýþmasý ile hekimlerin günlük týbbi
uygulamalarý için dayanak oluþturan güncel
araþtýrma sonuçlarýnýn büyük bir kýsmýnýn aslýnda
hatalý sonuçlar olduðunu göstermiþtir. Çalýþmalarý
bilim dünyasýnda büyük bir ilgi ve saygý
uyandýrmýþtýr. Yaþayan en etkileyici bilim
insanlarýndan biri olduðu öne sürülmüþtür.
Ioannidis, mevcut araþtýrma ve yayýn sisteminin
kronik biçimde yanlýþ bilgi ürettiðine ve bu bilginin
kamuoyuna kabul ettirildiðine inanmaktadýr.
Ioannidis'e göre bilimsel araþtýrma çok karmaþýk bir
süreçtir ve araþtýrmacýlar çoðu kez verileri yanlýþ
yorumlamakta ya da yanlýlýða yol açmaktadýrlar. Bu
sorun bazen bilinçsizce ya da kaçýnýlmaz olarak,

Bir ilacýn ya da týbbi müdahalenin etkin olduðunu
gösteren bazý araþtýrmalardan sonra yapýlan benzer
çalýþmalar tam tersi sonuçlanabilmekte ya da en
azýndan orijinal çalýþmanýn iddia ettiði kadar güçlü
sonuçlara ulaþamayabilmektedirler. Bu tür birbiri ile
çeliþen çalýþma sonuçlarý klinik pratikte karmaþýklýða
yol açmaktadýr. Bu durumu açýklamaya çalýþan pek
çok çalýþma yapýlmýþtýr. Örnek sayýsý küçük olan
çalýþmalarýn daha sonra büyük çalýþmalarla farklý
sonuçlara ulaþýldýðý iyi bilinen bir konudur (LeLorier
(LeLorier,,
1997; Cappelleri, 1996)
1996). Bunun gibi, bazý
epidemiyolojik çalýþmalar ve randomize çalýþmalar
arasýnda da çeliþkiler olduðu gösterilmiþtir (Benson,
Hartz, 2000; Concato, 2000; Ioannidis,
2001a). Ioannidis ise çok kritik bir sorunun yanýtýný
arayarak tam bu noktada devreye girmiþtir: Çok
sayýda atýf alan, etki gücü yüksek çalýþmalar için de
benzer bir durum olabilir mi?
Ioannidis, geçmiþ on beþ yýlda yayýmlanmýþ kýrk
dokuz en saygýn (en iyi dergilerde basýlmýþ ve en
çok atýf almýþ) araþtýrmayý inceledi (Ioannidis,
2005b). Bu araþtýrmalar týp dünyasýnda köþe taþý
makaleler olmuþtu. Sonuçlarý tüm dünyada
uygulanan popüler tedavilere yol açmýþtý. Örneðin,
menopozdaki kadýnlara hormon replasman
tedavisinin verilmesi, E vitamini ile kalp krizi riskinin
azaltýlmasý, düþük doz aspirin ile kalp krizlerinin ve
inmelerin önlenmesi. Ioannidis kýrk dokuz
makaleden kýrk beþinin etkin tedaviler öneren
çalýþmalar olduðunu saptadý. Bu çalýþmalardan otuz
dörtünün öne sürdüðü iddialar daha sonradan baþka
çalýþmalar ile yeniden test edilmiþti. Yeni çalýþmalarýn
sonuçlarýna göre, 14 (%41) indeks çalýþmanýn
iddialarý ya yanlýþ ya da ciddi biçimde abartýlý
bulundu. Ioannidis, bize sonuçlarý kabul görmüþ
çalýþmalarýn en az 1/3'ünün güvenilir olmadýðýný
gösterdi.
Ioannidis'in bu çalýþmasýnda 1990-2003 yýllarý
arasýnda üç saygýn dergide (NEJM, JAMA, Lancet)
ya da impakt faktör deðeri yediden yüksek diðer
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saygýn dergilerde (National Cancer Institute,
Gastroenterolgy, Annals of International Medicine,
Circulation gibi) yayýmlanan ve 1000'den fazla atýf
alan tüm klinik araþtýrmalarý incelendi (Ioannidis,
2005b).
Bu kriterlere uyan her bir çalýþma (indeks
çalýþmalar) saptandýktan sonra o çalýþma ile ayný
soruyu konu alan baþka klinik çalýþmalar olup
olmadýðý tarandý. Bulunan çalýþmalardan örneklem
büyüklüðü ayný ya da daha fazla olan çalýþmalar ve
çalýþma tasarýmý/yöntemi daha iyi olan çalýþmalar
deðerlendirmeye alýndý.
Adý geçen dergilerde 1990-2003 yýllarý arasýnda
yayýmlanan 1000'den fazla atýf alan toplam yüz on
beþ makale saptandý (91'i NEJM, JAMA ve Lancet'te
basýlmýþtý). Bunlardan kýrk dokuzu bu çalýþmanýn
amacýnda tanýmlanan klinik çalýþmalardý.
Kýrk dokuz çalýþmanýn kýrk yedisi NEJM, JAMA ve
Lancet'te yayýmlanmýþtý. Kýrk üçü randomize çalýþma,
dörtü prospektif kohort ve ikisi olgu serisiydi.
Kýrk dokuz çok atýf almýþ indeks klinik çalýþmadan
kýr beþi bir tedavinin etkili olduðunu öne süren
çalýþmalardý. Bunlardan yedisinin (%16) sonuçlarý
ile daha sonra ayný konuda yapýlmýþ çalýþmalarýn
sonuçlarý tezat idi. Yedisindeki (%16) sonuçlar
sonraki çalýþmalardan daha güçlü etkinlik bildirmiþti.
Yirmisi (%44) sonraki çalýþmalarla teyit edilmiþti. On
birinin ise (%24) sonradan benzeri bir çalýþma
yapýlmamýþtý.
Sonuç: "…en çok okunan ve týp camiasýný en çok
etkileyen indeks klinik araþtýrma sonuçlarýnýn çeliþkili
ya da abartýlý olmasý ender bir durum
(Ioannidis, 2005b).
deðildir…"(Ioannidis,
Son on beþ yýlda basýlmýþ olan en çok atýf alan ve
bir tedavinin etkili olduðunu gösteren klinik
çalýþmalarýn %16'sýnýn sonuçlarý daha sonra
yayýmlanan çalýþmalarýn sonuçlarý ile tezattýr.
%16'sýnýn gösterdiði sonuçlar sonraki çalýþmalarda
benzer güçte etkili bulunmamýþtýr. Bu durum
randomize çalýþmalar için de geçerlidir.
Bu saptamalar, sonraki çalýþmalarýn ilk indeks
çalýþmadan daha doðru olduðu anlamýna
gelmemelidir. Sonraki çalýþmalarýn daha büyük ya
da kontrol grubunun daha iyi olmasý bunlarýn
tamamen doðru, öncekinin tamamen yanlýþ
olduðunu göstermez. Farklý sonuçlar için hastalýk
spektrumunun farklý olmasý gibi alternatif
açýklamalar olabilir (Lau, 1998). Buna raðmen bu
farklýlýklarýn klinik uygulamalarda ciddi bir belirsizliðe
yol açtýðý yadsýnamaz.
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Ayný soruya yanýt arayan farklý çalýþmalar tipik
olarak birbirinin sonuçlarýný tekrarlamaz. Bu
farklýlýðýn kendisi baþlý baþýna ilginçtir, zira verilerin
dikkatlice incelenmesi ve inandýklarýmýzýn gözden
geçirilmesi için eþsiz bir fýrsat yaratýrlar. Zaten
sonradan tersi gösterilmiþ pek çok çalýþmanýn atýf
almaya devam ettiði görülmektedir.
Týbbi literatürde pek çok klinik sorunun yanýtý
küçük ya da randomize olmayan çalýþmalar ile
verilmiþ durumdadýr (Ioannidis, 1998b). Küçük
çalýþmalarýn ve meta-analizlerin sonuçlarý daha
sonra yapýlan büyük çalýþmalar ile tersine çevrilebilir
(LeLorier
(LeLorier,, 1997; Cappelleri, 1996).
Burada ayrýntýlarýna giremediðim, ancak
Ioannidis'in altýný çizdiði ve gösterdiði diðer bir
durum da güçlü pozitif sonuçlarýn zaman içinde
etkinliðini yitirebildiðidir (Ioannidis, 2001b)
2001b). Bazý
çalýþmalar bir tedaviyi etkin olarak bulmuþ olabilir,
ancak daha uzun izlemlerde tedavinin etkin
olmadýðý ya da ilk çalýþmada gösterildiði kadar etkili
olmadýðý saptanabilmektedir (Ioannidis, 2005b).
Bu nedenle özellikle erken dönem sonuçlarýn
yayýmlandýðý klinik çalýþmalar hakkýnda hemen karar
verilmemelidir. Etkin olduðu gösterilmiþ bir ilaç ya
da uygulamanýn bu etkisinin zaman içinde devam
edip etmediði, genelleþtirilip genelleþtirilemeyeceði,
uygulanabilirliði konularýnda ihtiyatlý olunmalýdýr.
Özellikle yeni ve þaþýrtýcý bir tedavi önerildiðinde….
Anýmsamamýz gereken sonucu tekrar yazýyorum:
Ioannidis bize en çok atýf alan klinik çalýþmalarýn en
az 1/3'ünün gösterdiði sonuçlarýn, ayný kalitede hatta
daha kaliteli sonraki çalýþmalarla teyit edilmediðini
gösterdi!
Çalýþmalarda tezat sonuçlar
Nurses Health Study (prospektif kohort çalýþma),
hormon replasman tedavisi alan kadýnlarda koroner
arter hastalýk riskinde %44 görece risk azalmasý
saptadý (Stampfer
(Stampfer,, 1991). Bir baþka küçük
randomize çalýþmada (The writing group for
the PEPI T
rial, 1998) hormon replasman tedavisi
Trial,
alan kadýnlarda fibrojen düzeylerinde azalma
saptandý ve bu bulgularýn koroner arter hastalýðý
riskini ciddi ölçüde azaltýlabileceði öne sürüldü. Daha
sonra The Women Health Initiative tarafýndan
yapýlan büyük randomize bir çalýþmada (Rossouw
(Rossouw,,
2002) postmenopozal kadýnlarda östrojen ve
progestronunun kalp krizi riskinde görece artýþ (%29)
saptandý. HERS çalýþmasý ("Heart and Estrogen /
Progestin Replacement Study") diðer bir büyük
randomize çalýþma olarak bu sonucu teyit etti
(Hulley
(Hulley,, 1998)
1998).
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Ýki çok büyük kohort çalýþma (Rimm, 1993;
Stampfer,, 1993) E vitamininin kalp krizi riskini ciddi
Stampfer
oranda azalttýðýný gösterdi. 2002 hastada yapýlan
diðer bir çalýþmada %47 görece risk azalmasý
saptandý (Hansson, 1998)
1998). Ancak, daha sonra
yapýlan daha büyük randomize bir çalýþmada
(Y
usuf, 2000), E vitamininin kalp krizi üzerinde
(Yusuf,
hiçbir olumlu etkisinin olmadýðý gösterildi.
Çalýþmalarýn birbirinin sonuçlarýnýn tam tersi
olmasýnýn olasý nedenleri incelenmiþ ve sonuçlarýn
baþka çalýþmalarla tekrarlanamamasý fenomenine
yol açan faktörler þu þekilde sýralanmýþtýr: Küçük etki
("small effects"), küçük çalýþmalar ("small studies"),
popüler konular ("hot fields"), ciddi çýkarlar ("strong
interest"), geniþ veri tabanlarý ("large databases"),
fleksibl istatitikler ("flexible statistics") (Ioannidis,
2005a). Çok atýf alan çalýþmalarla sonraki farklý sonuç
gösteren çalýþmalar karþýlaþtýrýldýðýnda ikinci grubun
daha çok negatif sonuçlu çalýþmalar olduðu
anlaþýlmaktadýr (Ioannidis, 2005a). Buraya kadar
týp literatürünün içinde bulunduðu krizin en önemli
iki nedeni (ticarileþme ve yanlýlýk) üzerinde durdum.
Þimdi de týbbi yayýncýlýðýn üzerine kurulduðu iki temel
sistemi inceleyeceðim: Akran denetimi ve impakt
faktör.
Boþ bir silah: Akran denetimi
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olan budur. Nihayetinde makalenin önemli olup
olmadýðýna okuyucu karar verecektir. Pek çok çalýþma
bir kez bile atýf alamamaktadýr. Bazý makalelerin ise
uzun yýllar süren ciddi etkileri olmaktadýr.
Akran denetimindeki deðerlendirme ile
makalenin kaderi arasýnda bir iliþki olmadýðý diðer
bilim alanlarýnda uzun yýllardýr tartýþýlmaktadýr
(Song, 2000)
2000). Akran denetiminde averaj puan
alan pek çok makale yayýmlandýktan sonra önemli
etkiler yapmýþtýr. Akran denetiminde çok yüksek
puan alan pek çok makalenin ise yayýmlandýktan
sonra hiçbir etkiye yol açmadýklarý görülmüþtür.
Bir Cochrane sistematik derlemesinde akran
denetimi sistemi araþtýrýlmýþ, biyomedikal
araþtýrmanýn kalite güvencesi ile bir iliþkisi olduðuna
dair çok az kanýt olduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr
(Jefferson, 2002).
Akran denetiminden geçmesine raðmen pek çok
çalýþmanýn "false" (hatalý) olduðu sonradan
gösterilmiþtir (Altman, 2002).
Bir baþka çalýþmada 100 en iyi dergide yayýmlanan
çalýþmalardan klinisyenler için yararlý çalýþma oraný
%1 bulunmuþtur (Haynes, 1993). Akran denetimi
klinisyene yararlý çalýþmalarý seçmekte güvenilir
olamayabilmektedir.

Richard Smith 2010'da 'Klasik akran denetimi:
Boþ bir silah' isimli makalesinde (Smith, 2010)
deneyimli bir BMJ editörü olarak bilimsel üretimin
merkezinde yer alan süreci irdeledi.

Pek çok çalýþmanýn istatistik standartlarý çok
düþüktür (Altman, 2002). Akran denetimi
makalenin istatistik analiz kalitesini deðerlendirmekte
yetersiz kalabilmektedir.

Bir makalenin yayýmlanýp yayýmlanmamasýna
akran denetimi ("peer review") sonucunda karar
verilmektedir. Smith, akran denetimini sisteminin
doðru çalýþtýðý ve yararlý olduðunu gösteren bir kanýt
olmadýðýný öne sürdüðü makalesinde, pek çok can
alýcý soruya yanýt aramaktadýr: Kanýt olmadan hiçbir
þeye inanmayan günümüz bilim insanlarý bilimin
temelini oluþturan bu süreç ile ilgili hiçbir kanýt
olmamasýna raðmen akran denetimine nasýl
inanabilirler? Akran denetimi kaç kiþi tarafýndan
yapýlmalýdýr? Akran denetiminin koþullarý nelerdir?
Yazarlar ve okuyucular hakemlerin kim olduklarýný
bilmeli midir? Hakem kim olmalýdýr? Ayný bilim
dalýnda herhangi biri mi? Hakemler özel eðitim
almalý mýdýr? Bu sorularýn, üzerinde uzlaþýlmýþ
yanýtlarý yoktur.

Yaþayan en önemli istatistikçilerden bir olan
Douglas Altman, araþtýrmacýlarýn isteyerek ya da
bilmeyerek yanlýþ teknikleri kullandýklarýný, doðru
teknikleri yanlýþ biçimde kullandýklarýný, sonuçlarý
yanlýþ yorumladýklarýný, sonuçlarýn tamamýný deðil,
seçerek yayýmladýklarýný ve haklý olmayan yargýlara
vardýklarýný, bu durumun bir bütün olarak yaygýn
bir fenomen halinde olduðunu ve týbbi literatür için
bir skandal olduðunu belirtmiþtir (Altman, 1994).

Smith'e göre akran denetimi olarak tanýmlanan
süreç makale basýlmadan önceki deðerlendirme
sürecidir. Aslýnda makale basýldýktan sonra yeni bir
akran denetimi süreci baþlar ve belki de asýl önemli

2011 yýlýnda Altman bir sunumunda 1994 yýlýnda
yaptýðým bu deðerlendirmeler malesef bugünde
tamamen geçerlidir demiþtir (Altman 2011).
Basýlan bazý çalýþmalarýn bilimsel olarak yetersiz
olmalarý bir yana, topluma zarar verdikleri pek çok
örnekle bilinmektedir. Lancet'te yayýmlanan ve
karma aþýnýn otizm ile iliþkili olduðunu iddia eden
çalýþma, anne babalar da büyük bir endiþeye, pek
çok çocuðun aþýlanmamasýna ve nihayetinde kýzamýk
salgýnlarýnýn yeniden ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr
(Smith, 2006). Lancet geçtiðimiz yýl bu çalýþmayý
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hatalý olduðu için geri çekmiþtir. Ancak, bu süre
zarfýnda makale topluma ciddi zarar vermiþtir.
Akran denetimi sistemi, hakemlere bir ödeme
yapýlmamasýna raðmen pahalý ve zaman alýcý bir
süreçtir. Bir makalenin akran denetimi maliyeti 100
Ýngiliz Sterlini olarak hesaplanmýþtýr. Bu makale yayýn
için kabul edilirse maliyet 1000 Sterline ulaþmaktadýr
(Smith, 2010).
"The Research Information Network" akran
denetimi sisteminin küresel maliyetinin 1.9 milyar
Sterlin olduðunu öne sürmüþtür (Research Information Network, 2008). Zaman açýsýndan maliyet
çok daha yüksektir. Pek çok bilim insaný akran
denetimine ayýracaklarý zamaný doðrudan araþtýrma
yapmaya ayýrmayý tercih etmektedirler.
Makaleler bir dergiden diðerine yayýmlanma
þansý bulmak için dolaþmaktadýr. Bir makale 'en
saygýn' olarak anýlan dergileri dolaþýp kendine yer
bulamazsa sonunda yerel bir dergide
yayýmlanmaktadýr. Dolayýsýyla belki de ayný hakemler,
ayný çalýþmayý birkaç kez deðerlendirmektedir.
Deneyimler, yazarýn yeterince sabýrlý ve ýsrarlý olmasý
halinde eninde sonunda çalýþmasýný bastýracaðý bir
dergi bulduðunu göstermektedir.
Zaman alýcý ve maliyetli olmasýna raðmen bu
sistem, önemli makalelerin önemli dergilerde
yayýmlanmasýný saðlayan bir sistem deðildir. Yukarýda
açýkça tartýþýldýðý üzere iyi dergi, iyi makale demek
deðildir. Aksine saygýn dergilerin 'seçici yayýn
politikasý' týbbi literatürde ciddi boyutta yanlýlýk
sorununa yol açmaktadýr.
Öte yandan akran denetimi çok yavaþ bir süreçtir,
aylar bazen yýllar almaktadýr. Üstelik standartlardan
yoksun ve deðiþkendir (Smith, 2010).
Akran denetimi sistemini, makalelerdeki hatalarý,
etik sapmalarý bulmakta çok yetersizdir. Akran
denetimi sistemini test eden bir çalýþma için
yayýmlanmak üzere BMJ'ye kabul edilen bir
makaleye, kasýtlý olarak 600 kelime ve 8 hata
eklenerek 300 hakeme gönderildi. Hakemlerin bu
hatalarý saptama oraný %20, bulunan ortalama hata
sayýsý iki olarak saptandý (Schroter
(Schroter,, 2008).
Akran denetim sistemi ciddi yanlýlýklarý olan hatta
önyargýlý bir sistemdir. Bu durumu kanýtlayan ilginç
bir çalýþma Behavioral and Brain Sciences'da
yayýmlandý (Peters, Ceci, 1982). Yazar, saygýn
psikiyatri dergilerinde yayýmlanmýþ ve saygýn
kurumlardan gönderilmiþ on iki çalýþmayý seçti.
Bunlarý bire bir yeniden yazdý, sadece baþlýklarýný,
özetlerini, yazar ve gönderildikleri kurumlarýn
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isimlerini deðiþtirerek yeniden ayný dergilere, sanki
yeni makalelermiþ gibi gönderdi. Yalnýzca üç dergi
bu makaleleri daha önce bastýklarýný fark etti. Dokuz
dergi ise makaleleri reddettiler. Ret gerekçeleri
makalelerin orijinal olmamasý ve kalitelerinin yetersiz
olmasýydý!
Bu çalýþma bize tanýnmayan yazar ve kurumlar
için ciddi bir önyargý olduðunu kanýtlamaktadýr.
Özellikle üçüncü dünya ülkeleri için, mevcut yayýn
sistemi önyargýlýdýr.
Akran denetim sistemine getirilen eleþtirilerden
biri de statükocu bir sistem olmasýdýr. Yeni ve orijinal
fikirleri algýlamaya müsait olmadýðý yönünde
eleþtirilmektedir. Bu yönde görüþ bildirenler ironik
örnekler vermektedir: Hans Krebs'in Nobel Ödülü
kazanan sitrik asit döngüsü çalýþmasý yayýn için
reddedilmiþti. Solomon Berson'un sonradan Nobel
Ödülü alan radyoimmünoassay keþfi yayýn için
reddedilmiþti (Horrobin, 1990).
Akran denetimi suiistimallere açýk bir sistemdir.
Hakemler fikirleri çalabilmekte ya da rekabet halinde
olduklarý yazarlarýn makalelerinin yayýmlanmamasý
için kasýtlý çabalar gösterebilmektedir. NEJM'nin
yardýmcý editörü Drummon Rennie bu durumu bir
örnekle anlatmaktadýr (Rennie, 2001): Bir
makaleyi hakem olarak Vijay Soman'a gönderir.
Soman makaleyi eleþtirir ancak, ciddi bir kýsmýný
kopyalayarak kendi ismi ile baþka bir yazý olarak
JAMA'ya gönderir. JAMA akran denetimi için
makaleyi tesadüfen ilk makalenin yazarýna gönderir.
Yazar kendi makalesinin aþýrýldýðýný hemen anlar.
Olay bir þekilde örtbas edilir! Ancak Soman'ýn çalýþtýðý
kuruma bir uyarý yazýlýr. Bu kurumun yaptýðý
soruþturma sonucunda Soman'ýn veri uydurduðu
saptanýr. Soman kurumu ve ülkeyi terk etmek
zorunda kalýr.
Ýmpakt faktör oyunlarý
1963 yýlýnda Eugene Garfield ("Institute of Scientific Information - ISI kurucusu) bilimsel dergilerin
kalitesini ölçecek bir kýlavuz geliþtirdi (Garfield,
1955). Ýmpakt faktör (ÝF) hýzla tüm dergilerin kabul
ettiði, derginin kalitesini ve saygýnlýðýný gösteren bir
deðere dönüþtü. Bu sistem için 'journal citation
index' oluþturuldu. Okuyucular derginin ÝF'si ile kalitesi
hakkýnda ön fikir edinir oldular.
ÝF hesabý, bir dergide birbirini izleyen 2 yýl içinde
yayýmlanmýþ makalelerine belli bir dönemde
aldýklarý atýf sayýsý ayný 2 yýlda atýf almýþ yayýn sayýsýna
bölünerek yapýlýr (Garfield, 1955).
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ÝF denklemi (X dergisinin 2005 yýlý için ÝF= X
dergisinde 2003-2004 yýllarýnda basýlmýþ tüm
makalelerin 2005 yýlýnda aldýðý atýflar (Thomson
Scientific tarafýndan indekslenen dergilerdeki) / X
dergisinde 2003-2004 yýllarýnda basýlmýþ Thomson
Scientific tarafýndan "citable" olarak bulunan makale
sayýsý) incelendiðinde Thomson Scientific tarafýndan
"citable" olarak bulunan makale sayýsýnýn sonucu
belirlemede büyük rol oynadýðý anlaþýlacaktýr
(Editorial, 2006). ÝF dergideki tüm makalelerin
aldýðý atýflardan hesaplandýðý için bu sistem bize
spesifik bir araþtýrmanýn ya da araþtýrmacýnýn kalitesi
hakkýnda hiçbir bilgi vermez. Bu durum, günümüzde
dergilerin ÝF'lerinin yayýmladýklarý derleme makaleler
(daha çok atýf alýrlar) ile arttýðýnýn anlaþýlmasý ile daha
da aþikar olmuþtur.
Öte yandan zaman içinde dergi editörleri ÝF'yi
artýrmak için çeþitli yan yollara baþvurmaya baþladýý
(Gar
field, 1999).
1999) Editörler dergilerinin ÝF'sini
(Garfield,
artýrmak için özel stratejiler geliþtirdi. Ýmpakt faktör
oyunlarý diye nitelenen bu stratejiler ticari yayýmcýlýk
yüzünden günümüzde hýz kazanmýþ durumdadýr.
Bilim yayýmcýlýðý karlý bir iþ alanýdýr. Ticari yayýnevleri
giderek akademik merkezleri, uzmanlýk derneklerini
ve kar amaçlý olmayan çeþitli kuruluþlarý yayýncýlýk
alanýndan uzaklaþtýrmakta, piyasayý ele
geçirmektedir.
Eugene Garfield, 1999 yýlýnda 'ÝF'nin yapýcý bir
rol oynayacaðýný düþünmüþtüm ama yanlýþ ellerde
kötüye kullanýldýðýný gördüm' demek durumunda
kalmýþtýr (Garfield, 1999).
ÝF'nin bilimsel dergilerin deðerlendirmesi için
etkin bir yöntem olup olmadýðý baþlý baþýna tartýþma
konusudur. Bunu bir yana býrakacak olsak bile ÝF'nin
yanlýþ ve kötüye kullanýlmasý artýk standart uygulama
haline gelmiþtir ve ÝF yayýnevi sahipleri ve editörlerin
elinde bir manipülasyon aracýna dönüþmüþtür.
Editörler dergilerinin atýf alma oranlarýný yapay
yolla artýrabilmek için kendilerine gönderilen
makalelerin revizyon aþamasýnda yazarlardan kendi
dergilerinde daha önce yayýmlanmýþ makalelere
atýfta bulunmalarýný istemektedir (Falagas,
Alexiou, 2007). Bu yaklaþým, yazarlarý aþaðýlamakla
kalmayýp orijinal metnin mesajýný deðiþtirme riski
de taþýmaktadýr.
Diðer bir taktik her yýlsonunda 'geçen yýl ne
yayýmladýk' baþlýðý altýnda yayýmlarýn özetlerini ve
ilgili atýf bilgilerini yayýmlamaktýr. Üçüncü strateji,
kendi kendine atýfta bulunmak için editörden
köþesini, editöre mektuplar köþesini kullanarak
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yayýmladýklarý makalelere buralardan atýfta
bulunmaktýr. En etkin taktiklerden birisi de derleme
makale yayýmlamaktýr (Seglen, 1997). Derlemeler
orijinal makalelerin aksine çok sayýda atýf alýrlar.
Dikkat edilirse ÝF'si en yüksek dergilerin çok sayýda
derleme yayýmladýklarý görülür. Dergilerin olgu
sunumlarýný yayýmlamamalarý ÝF'lerini artýrmaya
yönelik bir stratejidir, zira olgu sunumlarýnýn atýf
alma oranlarý çok düþüktür.
Negatif sonuçlu çalýþmalarýn bilimsel deðerleri
yöntem, veri analizi, istatistiksel analiz gibi kriterler
açýsýndan pozitif sonuçlu çalýþmalardan daha düþük
olmamasýna raðmen dergi editörleri, ÝF oyunlarý
adýna ciddi bir yanlýlýk sergileyerek bu çalýþmalarýn
yayýmlanmasýný tercih etmezler (Mahoney
(Mahoney,, 1977).
Editörler yazarlarýn eski çalýþmalarýnýn atýf alma
olasýlýðý daha yüksek olsun diye çok yazarlý geniþ
araþtýrma gruplarýnýn makalelerini yayýmlamaya
daha yatkýn davranmaktadýr. Bu durum ünlü yazarlar
için de geçerlidir. Oysa editör ve hakem
deðerlendirmesi bir yazarýn önceki çalýþmalarýndan,
yayýnlarýndan baðýmsýz olmalýdýr. Gerçek hayatta
dergi editörleri prestijli, araþtýrma kapasiteleri yüksek
yazarlarýn çalýþmalarýný basmaya o çalýþmanýn
gerçek deðerine bakmadan öncelik vermektedirler.
Bir diðer sorun daha çok atýf alma olasýlýðý nedeni
ile daha popüler konularý ya da tartýþmalý alanlarý
içeren çalýþmalara yayýmda öncelik tanýnmasýdýr.
Tüm bu nedenlerle ÝF sistemi, týp dergileri için artýk
bir kalite ölçeði deðil manipülasyon aracýdýr.
Son söz
Týbbi literatürde ticarileþme ve yanlýlýk sorunlarý
izole birkaç örnek deðil sistemin yeniden ürettiði
yaygýn bir fenomendir.
Genel bir okuyucu için hatta hakemler için bile
hatalý/hileli çalýþmalarý saptamak neredeyse
imkansýzdýr.
Baþta biyomedikal endüstri olmak üzere pek çok
çýkar grubu, baðýmsýz ve dürüst bilimsel araþtýrmalarý
sürekli etkilemeye ve sonuçlarý zayýflatmaya
çalýþmaktadýr. Bu müdahaleler sayesinde týbbi
literatür hatalý makaleler ve çýkar çatýþmalarý ile
doludur.
Araþtýrma sistemi finansmaný ve týp dergileri,
özellikle en saygýn týp dergileri, ilaç endüstrisine
baðýmlýdýr.
En saygýn dergilerde yayýmlanan randomize
çalýþmalarýn
ezici
çoðunluðu
endüstri
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sponsorluðunda gerçekleþtirilmiþ çalýþmalardýr. Bu tip
çalþmalarda endüstri lehine sonuç bildirme oraný
baðýmsýz çalýþmalara kýyasla çok daha yüksektir. Tüm
bu gerçeklere raðmen okuyucuya çoðu kez sponsor
hakkýnda ya hiç bilgi verilmemekte ya da yanlýþ bilgi
verilmektedir.
Týbbi literatürde, sonuçlarý birbiri ile çeliþkili hatta
tezat yayýmlarýn bu kadar çok sayýda olmasý
açýklanmasý zor bir durumdur. Köþe taþý olarak
nitelendirilen, tüm dünyada týbbi uygulamalara yön
veren, en iyi dergilerde yayýmlanan, binlerce atýf
alan pek çok çalýþmanýn sonuçlarý daha sonra yapýlan
ve daha kaliteli çalýþmalar tarafýndan geçersiz
kýlýnmasýna raðmen, bu makaleler, yürürlükteki
saygýn (!) dergilerin seçici (!) yayýn politikalarý
sayesinde, etkilerini uzun yýllar sürdürmeyi
baþarabilmektedirler.
Seçici yayýn politikasý týbbi literatürün sistematik
olarak yanlý olmasýna yol açmaktadýr. Bir ilaç ya da
ürünün etkin olduðunu gösteren araþtýrmalarýn
basýlma oranlarý, etkisiz olduðunu gösteren
çalýþmalara kýyasla çok daha fazladýr. Kaçýnýlmaz
biçimde sistematik derlemelere ve meta-analizlere
daha çok pozitif sonuçlu çalýþmalar dahil edilmekte
ve bu derlemeler tedavi etkinliðinin abartýlmasýna
yol açmaktadýr. Taný ve tedavi rehberleri, uygulama
kýlavuzlarý, konsensüs raporlarý da sistematik
yanlýlýktan ve çýkar gruplarýnýn etkilerinden muaf
deðildir.
Yayýncýlýðýn kalbi olan akran denetimi sitemi ciddi
hatalar içermektedir. Dergilerdeki pek çok çalýþma
hileli yayýnlardýr. Akran denetim sistemi hileli yayýnlarý
elemekten uzaktýr.
Yazarlar, çoðu kez misafir yazardýr ve yayýnda
yaptýklarýný bildirdikleri iþleri aslýnda yapmamýþ
durumdadýrlar. Çalýþmalar endüstri tarafýndan
tasarlanmakta, yürütülmekte ve yazýlmakta ya da
profesyonel
þirketlere
yazdýrýlmaktadýr.
Çalýþmacýlarýn verilere, analizlere eriþmesi
engellenmektedir. Ürün aleyhine sonuçlanan
çalýþmalar çoðu kez yayýmlanmamaktadýr. Saygýn (!)
bilim adamlarýnýn yýlda yüzlerce makaleyi nasýl
yazabildikleri, yayýmlalatabildikleri açýklanmasý çok
zor bir olgu olarak önümüzde durmaktadýr.
Çýkar çatýþmasý açýklamasý kuralý iþlememektedir.
Pek çok yazarýn açýklamadýðý çýkar çatýþmalarý
mevcuttur.
Editörler kural dýþý davranmaktadýr. Dergilerin
bilimsel kalitesinin göstergesi olmasý gereken impakt
faktör, suiistimal edilmiþ, manipülatif bir sistemdir.
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Dergilerin ezici çoðunluðu Amerika Birleþik
Devletleri ve Ýngiltere'ye aittir.
Týp literatürünün dili ezici biçimde Ýngilizcedir.
Ýngilizce dýþý dillerde yayýmlanmýþ çalýþmalarýn
sistematik derlemeler, meta analizlere, kýlavuzlara
etki etmesi neredeyse imkansýzdýr.
Yayýn sistemi üçüncü dünya ülkelerinden
gönderilen araþtýrmalara karþý ön yargýlýdýr.
Yayýn politikalarýný dünyadaki 6 milyar insanýn
ihtiyaçlarýndan daha çok 'moda konular' ya da ilaç
endüstrisinin ihtiyaçlarý belirlemektedir.
Týp yayýncýlýk sistemi, büyük çoðunluðu kamu
kaynaklarý ile finanse edilmiþ önemli yayýnlara
ulaþýlmasýný dergi sahipleri para kazansýn diye
kýsýtladýðý için tamamen çarpýk bir sistemdir.
Týp dergilerinin ve editörlerin amacý, bilimsel
bilginin yayýlmasýný saðlamak ise PubMed üzerinden
makalelere ücretsiz ulaþýlmasýna izin vermeleri
beklenir. Özellikle finansmaný kamu tarafýndan
yapýlmýþ çalýþmalarýn kamuoyuna ücretsiz sunulmasý
çok doðal bir beklentidir. Ancak, dergiler gelir kaybý
gerekçesi ile buna asla yanaþmamaktadýr.
Günümüzde hekimler geçerli ve güvenilir bilgi
için týbbi literatüre güvenemezler.
Bu yozlaþmýþ bilimsel üretim ve yayýn süreçlerinde
bir yandan radikal reform çabalarý yürütürken bir
yandan da bu sistemden tamamen koparak
alternatif bilimsel üretim ve yayýn sistemi
geliþtirmekten baþka çare yoktur.
KAYNAKLAR
Abelson R., Saul S. (2005). Ties to Industry
Cloud a Clinic's Mission, NYT, December 17, A1.
Altman DG.
DG (1994) The scandal of poor
medical research. BMJ; 308:283-284.
DG. (2002). Poor-quality medical
Altman DG
research: what can journals do? JAMA, 287;27652767.
W.L.,
Anderson W
.L., Parsons B.M., Rennie D.
(2001) Daubert's Backwash: Litigation-Generated
Science, University of Michigan Journal of Law
Reform 34.
Angell M. (2005) The Truth About the Drug
Companies, Random House, , NewYork.
Angell M. (2008) Industry-sponsored clinical
research: a broken system. JAMA,;300(9):1069-71.
Barnes D.A., Bero L.A.
L.A (1998) Why review
articles on the health effects of passive smoking reach
different conclusions. JAMA,; 279: 1566.

374

TOPLUM ve HEKÝM

Bassler D., Ferreira-Gonzalez I., Briel M.,
Cook D.J., Devereaux P
.J., Heels-Ansdell D,
P.J.,
Kirpalani H, Meade MO, Montori VM,
Rozenberg A, Schünemann HJ, Guyatt GH
GH.
(2007) Systematic reviewers neglect bias that
results from trials stopped early for benefit. J Clin
Epidemiol,; 60: 869-873.
Y.,
Bekelman J.E., Li Y
., Gross GP.
GP (2003) Scope
and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical research, JAMA,; 289: 454.
Bell J. (2005) "Industry Ties Testing Schools",
Baltimore Sun, May 8, A1.
Berenson A.
A (2005) Evidence in Vioxx suits
shows intervention by Merck officials. New York
Times. April 24, A1.
Benson K, Hartz AJ. (2000) A comparison of
observational studies and randomized, controlled
trials, Am J Ophthalmol; 130(5):688.
J.W.,
Bhandari M., Busse J.W
., Jackowski D.,
Montori V
.M., Schünemann H., Sprague S.,
V.M.,
Mears D., Schemitsch E.H., Heels-Ansdell D.,
Devereaux P
.J. (2004) Association between indusP.J.
try funding and statistically significant pro-industry
findings in medical and surgical randomized trials.
170(4):477-80.
The stoke of statins.
Bill A. (2004)
[ h t t p : w w w. s m a r t m o n e y. c o m / b a r r o n s /
index.cfm?story=200406143 June 14 2004. Accessed
9 September 2004.
Birch D.M., Cohn G.
G (2001). Standing Up to
Industry, Baltimore Sun, June 26,.
Blumenthal D., Campbell E.G., Causino
N., Louis K.S. (1996a) Participation of life science
faculty in research relationships with industry. N Engl
J Med; 335:1734.
Blumenthal D., Campbell E.G., Causino
N., Louis K.S
K.S. (1996b) Relationships between Academic Institutions and Industry in the Life
Sciences-An Industry Survey". N Engl J Me,;334: 368.
T.. (2000) Uneasy Alliance Bodenheimer T
Clinical Investigators and the Pharmaceutical Industry. N Engl J Med; 342: 1539-1544.
D. (2003) Universities in the marketplace.
Bok D
The commercialisation of higher education.
Princeton University Press, New Jersey.
Bombardier C., Laine L., Reicin A., Shapiro
D., Burgos-V
argas R., Davis B., Day R., Ferraz
Burgos-Vargas
M.B., Hawkey C.J., Hochberg M.C., Kvien
T.K., Schnitzer T
.J. (2000) Comparison of upper
T.J.
gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen
in patients with rheumatoid arthritis. VIGOR Study
Group. N Engl J Med.;343(21):1520-1528.
Burgos-Vargas
Bombardier C., Laine L., Burgos-V
argas
R., Davis B., Day R., Ferraz M.B., Hawkey
C.J., Hochberg M.C., Kvien T
.K., Schnitzer
T.K.,
T.J., W
eaver A.
A (2006) Response to expression of
Weaver
concern regarding VIGOR study. N Engl J
Med.;354(11):1196-1199.



Eylül - Ekim 2010



Cilt 25



Sayý 5

Bradley S.G
S.G. (2000) "Managinig Conflicting
Interests" in Francis L. Macrina, ed., Scientific
Integrity: an ýntroductory Text with Cases.
Washington DC: ASM Press, , 1131-133.
British Medical Journal
Journal. (2002) Special issue
on medicalization. 234:859-926.
Broder M.
(2001a) Health Science
Communications Inc. Invoice for review manuscript
#1 for cardiology audience [attn: Susan
Baumgartner, PhD, on September 25,]. http://
dida.library.ucsf.edu/tid/vio03x10. Bates Nos. MRKADF0003422 through MRK-ADF0003423
Broder M. (2001b) Health Science
Communications Inc. Invoice for review manuscript
#2 for nephrology audience [attn: Susan
Baumgartner, PhD, on September 25,]. http://
dida.library.ucsf.edu/tid /vio04x10. Bates No. MRKADF0003424
Broder M. (2001c) Health Science
Communications Inc. Invoice for review manuscript
#4 for primary care audience [attn: Susan
Baumgartner, PhD, on September 25,]. http://
dida.library.ucsf.edu/tid/vio05x10. Bates Nos. MRKADF0003428 through MRK-ADF0003429).
Cappelleri J.C., Ioannidis J.P
., Schmid
J.P.,
C.H., de Ferranti S.D., Aubert M., Chalmers
T.C., Lau J. (1996) Large trials vs meta-analysis of
smaller trials: how do their results compare? JAMA.;
276(16):1332-8.
Chan A.W
., Krleza-Jeric K., Schmid I.,
A.W.,
Altman D.G. (2004a) Outcome reporting bias in
randomized trials funded by the Canadian Institutes
of Health research, CMAJ,;171(7):735-740.
Chan A.W
.,
A.W.. Hróbjartsson A., Haahr M.T
M.T.,
Gøtzsche P
.C., Altman D.G.
D.G (2004b) Empirical
P.C.,
evidence for selective reporting of outcomes in
randomized trials: comparison of protocols to
published articles, JAMA; 291(20):2457-65.
Chan A
W, Altman DG
AW
DG. (2005) Identifying
outcome reporting bias in randomised trials on
PubMed: review of publications and survey of
authors, BMJ,;330(7494):753.
Concato J., Shah N., Horwitz R.I. (2000)
Randomized, controlled trials, observational
studies, and the hierarchy of research designs. N
Engl J Med.;342(25):1887-92.
Conen D., T
orres J., Ridker P
.M. (2008)
Torres
P.M.
Differential citation rates of major cardiovascular
clinical trials according to source of funding: a
survey from 2000 to 2005. Circulation; 118:13211327.
Connor JT
JT. (2008) Positive reasons for
publishing negative findings. Am J Gastroenterol;
103(9): 2181-3.
Conrad P
P,, Leiter V
V.. (2004) Medicalization,
Markets and Consumers. Journal of Health and
Social Behavior.; 45:158-176.
Conrad P.
P (2005) The shifting engines of
medicalization. Journal Health and Social Behavior;
46:3-14.

TOPLUM ve HEKÝM



Eylül - Ekim 2010



Cilt 25

Cook D.J., Guyatt G.H., Ryan G., Clifton
J., Buckingham L., W
illan A., McIlroy W
.,
Willan
W.,
Oxman A.D.
A.D (1993) Should unpublished data be
included in meta-analyses? Current convictions and
controversies. JAMA;269(21):2749-53.
Cosgrove L., Krimsky S., Vijayaraghaven
M., Schneider L. (2006) Financial ties between
DSM-IV panel members and the pharmaceutical
industry. Psychother Psychosom,;75(3):154-160.
Curfman G.D., Morrissey S., Drazen J.M.
(2005) Expression of concern: Bombardier et al.,
"Comparison of upper gastrointestinal toxicity of
rofecoxib and naproxen in patients with
rheumatoid arthritis," N Engl J Med, 2000;343:15208. N Engl J Me,;353(26):2813-2814.
De Angelis C., Drazen J.M., Frizelle FF.A.,
.A.,
Haug C., Hoey J., Horton R., Kotzin S., Laine
C., Marusic A., Overbeke A.J., Schroeder T
.V
T.V
.V,,
Sox
H.C.,
V
an
Der
W
eyden
M.B.
Van
Weyden
International Committee of Medical Journal
Editors. (2004) Clinical trial registration: a
statement from the International Committee of
Medical Journal Editors. N Engl J Med,; 351:12501251.
DeAngelis C.D. (2006) The influence of money
on medical science. JAMA.;296(8):996-8.
DeAngelis C.D., Fontanarosa FF.B.
.B. (2010)
Ensuring Integrity in Industry-Sponsored Research,
JAMA;303(12):1196-1198.
Dickersin K. (1990) The existence of
publication bias and the risk factors for its
occurrence. JAMA; 263:1385-1389.
Y.I.
Dickersin K., Min Y
.I. (1993) Publication bias:
the problem that won't go away. Ann N Y Acad.
Sci;703: 135-146.
G.D. (2002) FinanDrazen J.M., Curfman G.D
cial associations of editors. N Engl J Med; 346:19012.
Dwan K., Altman D.G., Arnaiz J.A., Bloom
J., Chan A.W
., Cronin E., Decullier E.,
A.W.,
Easterbrook P
.J., V
on Elm E., Gamble C.,
P.J.,
Von
Ghersi D., Ioannidis J.P
., Simes J., W
illiamson
J.P.,
Williamson
P.R. (2008) Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias. PLoS One. 3(8):e3081.
P.J,
Easterbrook P
.J, Berlin J.A., Gopalan R.,
Matthews D.R. (1991) Publication bias in clinical
research. Lancet; 337: 867-872.
Editorial [No authors listed] (2006) The impact factor game. It is time to find a better way to
assess the scientific literature. PLoS Med.;3(6):e291.
P.. (2001) Are
Egger M., Bartlett C., Juni P
randomised controlled trials in the BMJ different?
BMJ. 323:1253.
Egger M., Juni P
., Bartlett C., Holenstein
P.,
F., Sterne JJ. (2003) How important are
comprehensive literature searches and the assessment of trial quality in systematic reviews?



Sayý 5

375

Empirical study. Health Technol Assess,;7(1):1-76.
Eliot C. (2001) "Pharma Buys a Conscience",
American Prospect, September 24, A1.
External author?, Visser WH, Yuen E, Assaid C,
Nessly M.L, Norman B.A., Baranak C.C., Lines C.R.,
Reines C.R., Reines S.A, Block G.A. on behalf of the
Rofecoxihb Protocol 078 Study Group. Draft version
2: rofecoxib does not delay the onset of Alzheimer's
disease: results from a randomized, double-blind,
placebocontrolled study. http://dida.library.ucsf.edu/
pdf/vio07x10 [Bates Nos. MRK-AFV0431065 through
MRK-AFV0431102.]
Falagas M.E., Alexiou V
.G. (2007) Editors
V.G.
may inappropriately influence authors' decisions
regarding selection of references in scientific articles Int J Impot Res.;19, 443-445.
., Theussel G., Huber C
C. (1999)
T.,
Fisher T
letter, NEJM,;341:1152.
Friedberg M., Saffran B., Stinson T
.J.,
T.J.,
Nelson W
., Bennett C.L. (1999) Evaluation of
W.,
conflict interest in economic analyses of new drugs
used in oncology. JAM,; 282:1453.
Gabe J., Bury M. (1996) "Anxious Times: The
Benzodiazepine Controversy and the Fracturing of
Expert Authority" in Peter davis, ed., Contested
Ground , New York: Oxford University Press.
Garfield E. (1955) Citation indexes for science;
a new dimension in documentation through
association of ideas. Science; 122: 108-111.
Garfield E. (1999) Journal impact factor: a brief
review. CMA,;161:979-980.
Goodman S.N
S.N. (2008) Systematic reviews are
not biased by results from trials stopped early for
benefit. J Clin Epidemiol; 61: 95-96.
Gosselin P
.G. (1988) Flawed Study Helps
P.G.
Doctors Profit on Drugs. Boston Globe, October 19,
1.
Joint committee of ABPI, BMA, CSM, and
RCGP
RCGP.. (1988) Guidelines on postmarketing
surveillance. Br Med J (Clin Res Ed).;296:399-400.
Gulmezoglu A.M., Pang T
., Horton R.,
T.,
Dickersin K. (2005) WHO facilitates international
collaboration in setting standards for clinical trial
registration. Lancet,3;365(9474):1829-31.
Hansson L., Zanchetti A., Carruthers S.G.,
Dahlöf B., Elmfeldt D., Julius S., Ménard J.,
Rahn K.H., W
edel H., W
esterling S. (1998)
Wedel
Westerling
Effects of intensive blood-pressure lowering and
low-dose aspirin in patients with hypertension:
principal results of the Hypertension Optimal
Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study
Group. Lancet;351(9118): 1755-62.
Harris GA. (2010a) Face-off on the safety of a
drug for diabatesç New York Times. http://
www.nytimes.com/2010/02/23/health/23niss.html.
Fabruary 22,2010. Ulaþým tarihi: 3 Mart 2010.
Harris G.A. (2010b) Research ties diabates dry
to heart woes. New York Times. February 20.

376

TOPLUM ve HEKÝM

Haynes RB. (1993) Where's the meant in
clinical journals? ACP J Club,119;A22-A23.
Healy D., Cattell D., (2003) Interface
between authorship, industry and science in the
domain of therapeutics. Br J Psychiatry,;183: 22-27.
Healy D. (2004) , Let them eat Prozac, NewYork:
NewYork University Press.
Hill KP
KP,, Stephens MD
MD. (2003) Marketing
aspects of company-sponsored postmarketing
surveillance studies. Drug Saf,;8:1-8.
Hill K.P
., Ross J.S., Egilman D.S., Krumholz
K.P.,
H.M. (2008) The ADVANTAGE seeeding trial: A review of internal documents. Ann Intern
Med,;149:251-8.
Hope S. (1996) Third generation oral
contraceptives. 12% of women stopped taking their
pill immediately they heart CSM's warning.
BMJ.;312(7030):576.
Hopewell S, Clarke M. (2003) How
important is the size of a reprint order? Int J Technol
Assess Health Care,;19: 711-714.
Hopewell S., McDonald S., Clarke M.,
Egger M. (2007) Grey literature in meta-analyses
of randomized trials of health care interventions.
Cochrane Database Syst Rev,;(2):MR000010.
Hopewell S, London K, Clarke MJ, Oxman
AD, Dickersin K. (2009) Publication bias in
clinical trials due to statistical significance or direction of trial results, Cochrane Database Syst
Rev,;(1):MR000006.
Horrobin DF
DF.. (1990) The philosophical basis
of peer review and the suppression of innovation.
JAMA;263:1438-1441ç
Horton R. (2004) The dawn of McScience. New
York Rev Books.;51(4):7-9.
House of Commons Health Committee.
(2005) The influence of the pharmaceutical
industry. Fourth report of session 2004-2005, Volume
II.
March
2005.
Available:
http://
www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/
cm200405/cmselect/cmhealth/42/42ii.pdf. Ulaþým
tarihi: 11 Þubat 2011).
Hulley S., Grady D., Bush T
., Furberg C.,
T.,
Herrington D., Riggs B., Vittinghoff E. (1998)
Heart and Estrogen/progestin Replacement Study
(HERS) Research Group. Randomized trial of
estrogen plus progestin for secondary prevention
of coronory heart disease in postmenopausal
women. JAMA,;208:605-613.
Ioannidis JP
JP.. (1998a) Effect of the statistical
significance of results on the time to completion and
publication of randomized efficacy trials. JAMA;
279:281-286.
J.P.,
Ioannidis J.P
., Capelleri J.C., Lau J. (1998b)
Issues in comparisons between meta-analyses and
large trials. JAMA; 279:1089-1093.
JP,, Haidich AB, Pappa M,
Ioannidis JP
Pantazis N, Kokori SI, T
ektonidou MG,
Tektonidou



Eylül - Ekim 2010



Cilt 25



Sayý 5

Contopoulos-Ioannidis DG, Lau J. (2001a)
Comparison of evidence of treatment effects in
randomized and nonrandomized studies.
JAMA;286:821-830.
JP,, Lau J.
Ioannidis JP
J (2001b) Evoluation of treatment effects over time: Emprical insight from recursive cumulative meta analyses, PNAS,; 98 (3):831836.
Ioannidis JP
JP.. (2005a) Why most published research findings are false, PLos Med; 4(6):e215.
Ioannidis JP. (2005b) Contradicted and Initially
Stronger Effects in Highly Cited Clinical Research,
JAMA; 294(2): 218-28.
JP.. (2008) Why most discovered true
Ioannidis JP
associations are inflated. Epidemiology; 19: 640-648.
P.. (2006) "How Profits, Research Mix at
Jacobs P
Stanford Med School", San Jose Mercury News, July
10, A1.
T.,
Jefferson T
., Rudin M., Brodney Folse S.,
Davidoff FF.. (2007) Editorial peer review for improving the quality of reports of biomedical studies.
Cochrane Database Syst Rev;MR000016.
Johnson GE. (2008) VIOXX C-1 manuscript
(protocol 116) [letter to Deborah Matzura-Wolfe on
October 9, 2000]. http://dida.library.ucsf.edu/tid/
vio13x10. [Bates No. STI0023352].
JP,, Angell M. (1995). Redundant
Kassirer JP
Publication: A Reminder. NEJM,; 333(7):449-450.
Kasrirer JP (2005) On The Take, New York:
Oxford University Press.
Kassirer JP
JP. (2006) When physician-industry
interactions go awry. J Pediatr.;149(1 Suppl):S43-6.
Kavvoura FF.K.,
.K., Liberopoulos G., Ioannidis
J.P
.A. (2007) Section in reported epidemiological
J.P.A.
risks: An emprical assessment, PLos Med; 4:e79.
Kennedy D. (2006) Prologue to Wendy Wagner
and Rena Steinzor (eds.) Rescuing Science from
Politics: Regulation and the Distortion of Scientific
Research, New York, Cambridge University Press.
Kistner U
U. (2008) Update on VIOXX manuscripts
[e-mail to Susan Baumgartner, Sabrina Mauer, Judy
Fallon, Virginia Schad, Peggy Protopapadakis, Merry
Saba, and John Romankiewicz on October 8, 1999].
http://dida.library.ucsf.edu/tid/vio16x10. [Bates Nos.
STI0032791 through STI0032792].
Kjaergard LL, Als-Nielsen B. (2002)
Association between competing interests and
authors' conclusions: epidemiological study of
randomised clinical trials published by the BMJ.
BMJ,;325:249.
Krimsky S. (2003) Science in the Private Interest,
Oxford: Rowman & Littlefield.
Kontoyiannis D., Lewis R.E
R.E. (2005) letter,
NEJM,; 352: 410.
Kulkarni A
V, Busse JW
AV
JW,, Shams I. (2007)
Characteristics associated with citation rate of the
medical literature. PLoS Med,;2: e403.

TOPLUM ve HEKÝM



Eylül - Ekim 2010



Cilt 25

Kyzas P
.A., Denaxa-Kyza D., Ioannidis J.P
.,
P.A.,
J.P.,
(2007) Almost all articles on cancer prognostic
markers report statistically significant results. Eur J
Cancer,; 43:2559-2579.
JP,, Schmid CH. (1998)
Lau J, Ioannidis JP
Summing up evidence: one answer is not always
enough. Lancet.;351(9096):123-7.
WE. (1989) Business and Scholarship: A
Leary WE
New Ethical Quandary, NYT, June 12, A1.
LeLorier J., Grégoire G., Benhaddad A.,
Lapierre J., Derderian FF.. (1997) Discrepancies
between meta-analyses and subsequent large
randomized, controlled trials. N Engl J
Med.;337(8):536-42.
Lesser L.I., Ebbeling C.B., Goozner M.,
Wypij D., Ludwig D.S. (2007) Relationship
between funding source and conclusion among
nutrition-related scientific articles. PLoS Med.;4(1):e5.
Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark
O . (2003) Pharmaceutical industry sponsorship and
research outcome and quality: systematic review.
BMJ.;326(7400):1167-70.
DW.. (2006) Commercial
Lexchin J, Light DW
influence and the content of medical journals.
BMJ;332: 1444-1447.
R.W.. , Albert
Levin L.A., Gottlieb J.L., Beck R.W
D.M., Liesegang T
.J., Hoyt C.S., Dick A.,
T.J.,
Bhisitkul R., Schachat A.P
A.P.. (2005) Registration
of clinical trials. Arch Ophthalmol;123:1263-1264.
T.J.,
A.P..
Liesegang T
.J., Albert D.M., Schachat A.P
(2008) Not for your eyes: information
concealed through publication bias. Am J
Ophthalmol;146:638-640.
Lines CR. (2008) Vioxx Prot 078 paper [e-mail
to Eric Yuen, Alise Reicin, Barry Gertz, et al, on
January 27, 2004]. http://dida.library.ucsf.edu/tid/
vio01x10. [Bates Nos. MRKAAC0139936 through
MRK-AAC0139937]
Lisse JR, Perlman M, Johansson G,
Shoemaker JR, Schechtman J, Skalky CS,
Dixon ME, Polis AB, Mollen AJ, Geba GP;
ADV
ANT
AGE
Study
Group.
ADVANT
ANTAGE
(2003)
Gastrointestinal
tolerability and effectiveness of
rofecoxib versus naproxen in the treatment of
osteoarthritis: a randomized, controlled trial. Ann
Intern Med.;139:539-46.
List of current article submissions and
publication plans on January 12, (2000). http:/
/dida.library.ucsf.edu/tid/vio02x10. 2008. Bates Nos.
MRK-ABK0098260 through MRKABK0098281.
Lundh A, Barbateskovic M, Hróbjartsson
A, Gøtzsche PC.
PC (2010) Conflicts of interest at
medical journals: the influence of industry-supported
randomised trials on journal impact factors and
revenue - cohort study. PLoS Med;7(10):e1000354.
MJ. (1977) Publication prejudices: An
Mahoney MJ
experimental study of confirmatory bias in the peer
review system. Cognit Ther. Res.;1, 161-175.



Sayý 5

377

Marty FF.M.,
.M., Lowr
y C.M
Lowry
C.M. (2005) letter, N Engl
J Med,; 352: 410.
AW
M. (2004) "After
Mathews A
W, Thomas M
Medtronic Lobbying Push, the FDA had Change of
Heart", WSJ, July 9, A1.
Tugwell
P,, Moher D.
McAuley L, Pham B, T
ugwell P
(2000) Does the inclusion of grey literature
influence estimates of intervention effectiveness
reported in meta-analyses? Lancet.;356(9237):122831.
SV,, Anderson CB, Jakovljevic J,
McCrar y SV
ray NP
Khan T
Wray
NP,, Brody BA.
T,, McCullough LB, W
(2000) A National Survey of Policieson Disclosure of
Conflicts of Interest in Biomedical Research, N Engl
J Med,; 343:1621.
McGarity TO, W
agner WE. (2008) Bending
Wagner
Science How Special Interests Corrupt Public Health
Research, Cambridge, Harvard University Pres.
McKines C, Sherwood L. (1999) Memo to
Merck Marketing. Best Physician Program Award. 4
January 1999. Bates No. MRK-ACJ0000495. http: //
dida.library.ucsf.edu/tid/vio21x10.
Meier B
B. (2004) Contracts Keep Drug Research
out of Reach, NYT, November 29, A1.
Mello M, Clarridge BR, Studdert DM.
(2005) Academic Medical Centers' Standarts
for Clinical-T
rial Agreements with Industr
y,
Clinical-Trial
Industry
N Engl J Med,;352: 2202.
Michaels D. (2005) Doubt Is Their Product,
Scientific American, June, 100.
Moynihan R, Cassels A
A. (2006) Satýlýk
Hastalýklar. Çev. Gökçesu T, Evren Y. 1. Baský Ýstanbul
Hayykitap.
Nature, 2008 Getting publidhed in Nature. The
editorial
aprocess.
Available:
http://
www.nature.com/nature/authors /get_published/
index.html.
Nissen SE. (2010) Setting the RECORD straight,
JAMA;303:(12):1194-95.
Olson CM, Rennie D, Cook D Dickersin
K, Flanagin A, Hogan JW
JW,, Zhu Q, Reiling J,
Pace B. (2001) Publication bias in editorial
decision making. BMJ;323:2825-2828.
Parloff R. (2005) Diagnosing for Dollars,
Fortune, June 13, 50.
Peters D, Ceci S. (1982) Peer-review
practices of psychological journals: The fate of
submitted again. Behav Brain Sci; 5:187-255.
Phillips DP
czyk B,
DP,, Kanter EJ, Bednar
Bednarczyk
Tastad PL. (1991) Importance of the lay press in
the transmission of medical knowledge to the
scientific community. N Engl J Med,; 325: 1180-1183.
LoS Medicine Editors (2009) Ghostwriting:
PLoS
the dirty little secret of medical publishing that just
got bigger. PLoS Med,;6: e.
Proceedings of the ADV
ANT
AGE Study
ADVANT
ANTAGE
Investigators Meeting (1999) Los Angeles,

378

TOPLUM ve HEKÝM

California, 25 March 1999. Bates Nos.
MRK-APU0025051 to MRKAPU0025303. http://
dida.library.ucsf.edu/tid/vio29x10.
Rampton R, Stauber J, (2001) Trust Us, We're
Experts New York: Putnam, , 200.
Relman AS.
AS (1983) Lessons from the Darsee
affair. N Engl J Med.;308(23):1415-7.
AS. (2002) Sponsorship, authorship,
Relman AS
and accountability. N Engl J Med.;346(4):290-2.
Rennie D, Gunsalus CK
CK. (2001) Regulations
on scientific misconduct: lessons from the US
experience. Infraud and Misconduct in Biomedical
Research. 3rd edition. Edited by Lock S, Wells F,
Farthing M. London: BMJ Boks:13-31.
Reicin A, Shapiro D. (2006)Response to
expression of concern regarding VIGOR study. N
Engl J Med.;354(11):1196-1199.
Research Information Network
Network. (2008)
Activities, cross, and funding flows in the scolary
communications system [http://rin.ac.uk/ourwork/
communicating-and-disseminating-research/
activities-costs-and-funding-flows-scholary-commu]
Revill J. (2005a) "How the Drug Giant and a
Lone Academic Went to War", Guardian,
December 4, , A10.
Revill J. (2005b) "Doctor Accuces Drug Giant of
'Unethical' Secrecy", The Observer, December 4,.
Ridker PM, T
orres J. (2006) Reported
Torres
outcomes in major cardiovascular clinical trials
funded by for-profit and not-for-profit organizations:
2000-2005. JAMA.;295(19):2270-4.
Rimm EB, Stampfer MJ, Ascherio A,
Giovannucci E, Colditz GA, Willett WC. (1993)
Vitamin E consumption and the risk of coronary
heart disease in men. N Engl J Med.;328(20):14506.
Rochon P
witz JH, Simms RW
Gurwitz
RW,, Fortin
PA,
A, Gur
PR, Felson DT
DT,, Minaker KL, Chalmers TC
TC.
(1994) A study of manufacturer-supported trials of
nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the
treatment of arthritis. Arch Intern Med.;154(2):15763.
Ross JS, Hill KP
KP,, Egilman DS, Krumholz,
HM. (2008) Guest Authorship and Ghostwriting in
Publications
Related
to
Rofecoxib.
JAMA,;299(15):1800-1812.
Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL,
LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML,
Jackson RD, Beresford SA, Howard BV
BV,,
Johnson KC, Kotchen JM, Ockene J; Writing
Group for the W
omen'
Women'
omen'ss Health Initiative
Investigators
Investigators. (2002) Risks and benefits of estrogen
plus progestin in healthy postmenopausal women:
principal results From the Women's Health Initiative
randomized controlled trial. JAMA.;288(3):321-33.
Rutchick J. (2006) "Clinic Executive Out",
Cleveland Plain Dealer, August 18, , A1.
M. (1999) Would
Sanders S A and Reinisch J M
you say you "had sex" if...? JAMA.;281(3):275-7.



Eylül - Ekim 2010



Cilt 25



Sayý 5

Satyanarayana K
K. (2000) JAMA, NEJM and
beyond - Journal editing in the new millennium.
Current Science,; 78(3,):1-3.
Schad V
V.. (2008) 1439 journal article [e-mail to
Marion Phillips on May 14, 2001]. http://
dida.library.ucsf.edu /tid/vio17x10. 2008. Bates
No.STI 0034921.
Schoter S, Black N, Evans S, Godlee FF,,
Osoria L, Smith R
R. (2008) What errors to peer
reviewers detect, and does training improve their
ability to detect them? JR Soc Med;101:507-514.
Science (2008). About science and AAAS.
Avaible: httm://www.sciencemag.org/help/about/
about.dti.
Seglen PO. (1997) Why the impact factor of
journals should not be used for evaluating research.
BMJ,;314, 498-502.
Shamoo AE, Resnik D.
D (2004) Responsible
Conduct of Research New York: Oxford University
Press, 121.
P,, Grover
Shafiq N, Malhotra S, Pandhi P
A. (2005) The "Statinth" wonder of the world: a
panacea for all illnesses or a bubble about to burst.
J Negat Results Biomed.;4:3.
T.. (2001) Research on third
Sheldon T
generation pill remains unpublished. BJM;322:1086.
Shuchman M. The Drug Trial Toronto, Ont.:Random
House Canada, 2005.
Silverstein FE, Faich G, Goldstein JL, Simon
T,, Whelton A, Makuch R, Eisen G,
LS, Pincus T
Agrawal NM, Stenson WF
WF,, Burr AM, Zhao
WW
erburg KM, Geis
WW,, Kent JD, Lefkowith JB, V
Verburg
GS. (2000) Gastrointestinal toxicity with celecoxib
vs nonsteroidal anti-inflammatory drugs for
osteoarthritis and rheumatoid arthritis: the CLASS
study: a randomized controlled trial.
JAMA.;284(10):1247-1255.
Song FF,, Eastwood AJ, Gilbody S, Duley L,
Sutton AJ. (2000) Publication and related biases.
Health Technol Assess.;4(10):1-115.
Song FF,, Parekh S, Hooper L, Loke YK,
Ryder J, Sutton AJ, Hing C, Kwok CS, Pang
C, Harvey I. (2010) Dissemination and publication of research findings: an updated review of related biases. Health Technol Assess.;14(8):iii, ix-xi,
1-193.
Smith R. (2003) Medical journals and
pharmaceutical companies: uneasy bedfellows.
BMJ;326: 1202-1205.
R. (2005) Medical journals are an
Smith R
extension of the marketing arm of pharmaceutical
companies. PLoS Med.;2(5):e138.
Smith R.
R (2006) The Trouble with Medical
Journals, Royal Society of Medicine Press, London,.
Smith R.
R (2010) Classical peer review: an empty
gun. Breast Cancer Res.;12 Suppl 4:S13ç
Sprung CL, Annane D, Keh D, Moreno R,

TOPLUM ve HEKÝM



Eylül - Ekim 2010



Cilt 25

Singer M, Freivogel K, W
eiss YG, Benbenishty
Weiss
J, Kalenka A, Forst H, Laterre PF
PF,, Reinhart K,
Cuthbertson BH, Payen D, Briegel J;
CORTICUS Study Group
Group. (2008) Hydrocortisone
therapy for patients with septic shock. N Engl J
Med.;358(2):111-24.
Stampfer MJ, Colditz GA, Willett WC,
Manson JE, Rosner B, Speizer FE, Hennekens
CH. (1991) Postmenopausal estrogen therapy and
cardiovascular disease. Ten-year follow-up from the
nurses' health study. N Engl J Med.;325(11):756-62.
Stampfer MJ, Hennekens CH, Manson JE,
Colditz GA, Rosner B, Willett WC
WC. (1993) Vitamin E consumption and the risk of coronary disease
in women. N Engl J Med.;328(20):1444-9.
Steinbrook R
R. (2005) "Gag Clauses in
Clinical-Trial Agreements", N Engl J Med.;352: 2160.
Stelfox HT, Chua G, O'Rourke K, Detsky AS. (1998)
Conflict of interest in the debate over calcium-channel antagonists. N Engl J Med.;338(2):101-6.
Sterne JM, Simes RJ
RJ. (1997) Publication bias:
evidence of delayed publication in a cohort study of
clinical research projects. BMJ.;315(7109):640-5.
Sterne J, Bartlett C, Juni P
P,, Egger M
M. (2000)
Do we need comprehensive literature searches? A
study of publication and language bias in
metaanalyses of controlled trials. 3rd
Symposium on
Systmatic Reviews: Beyond
the Basics; Jul 3-5; Oxford, UK.
Thal LJ, Ferris SH, Kirby L, Block GA, Lines
CR, Y
uen E, Assaid C, Nessly ML, Norman
Yuen
BA, Baranak CC, Reines SA; Rofecoxib
Protocol 078 study group. (2005) A randomized,
double-blind, study of rofecoxib in patients with mild
cognitive impairment. Neuropsychopharmacology.;
30(6):1204-1215.
Taylor R, Giles J. (2005) Cash interests taint
drug advice. Nature.;437(7062):1070-1071.
The W
ritting Group for the PEPI T
rial. (1998)
Writting
Trial.
Effects of estrogen or estrogen/progestin regiments
on heart disease risk factors postmenopausal
women. JAMA; 273:199-208.
Tierny WM, Gerrity MS
MS. (2005) "Scientific Discourse, Corporate Ghostwriting, Journal Policy, and
Public Trust", Journal of General Internal Medicin,;
20: 550.
Treffinger S. (2006) "Clinic Weighs Conflict of
Interest", Cleveland Plain Dealer, September 21, B2
Tuller D.
D (2004) Seeking a fuller picture of statins.
New York Times. July 20, D5.
Turner EH, Matthews AM, Linardatos E,
Tell RA, Rosenthal R
R. (2008) Selective
publication of antidepressant trials and its influence
on apparent efficacy, N Engl J Med;358:252-260.
V edentam S. (2006) "Comparison of
Schizophrenia Drugs Often Favors Firm Funding
Study", WPOST, April 12, A1



Sayý 5

379

V andenbroucke JP
JP,, Helmerhorst FM,
Rosendaal FR. ((2000) Competing interests and
controversy about third generation oral
contraceptives. BMJ readers should know whose
words they read. BMJ.;320(7231):381-2.
M. (2005) "One in three scientists
Wadman M
confesses to having sinned", Nature,;435:718-719.
Teppler
W alsh TJ, T
eppler H, Donowitz GR,
Maertens JA, Baden LR, Dmoszynska A,
Cornely OA, Bourque MR, Lupinacci RJ,
Sable CA, dePauw BE
BE. (2004) Caspofungin
versus Liposomal Amphotericin B for Emprical
Therapy in Patients with Persistent Fever and Neutropenia. N Engl J Med,; 351: 1391.
RW,, Arndt C, Hiemenz
W alsh TJ, Finberg RW
J, Schwartz C, Bodensteiner D, Pappas P
P,,
Seibel N, Greenberg RN, Dummer S,
Schuster M, Holcenberg JS. (1999) Liposomal
Amphotericin B for Emprical Therapy in Patients with
Persistent Fever and Neutropenia. N Engl J
Med,;340:764, 764.
W ashburn JJ. (2005) "Hired Education",
American Prospect, February, 29
Washburn J. (2005) University, Inc. New York:
Basic Books,.
W eber J. (1998) "The Doctor vs the
Drugmaker", Business Week, Nonember 30, , 87.
Weintroub A, Barrett A. (2006) "Medicine
in Conflict", Business Week, October 23, , 76.
Weiss R. (2005) "Many Scientists Admit to
Misconduct", WPOST, June 9, A3.
MF.. (1992)
Wilkes MS, Doblin BH, Shapiro MF
Pharmaceutical advertisements in leading medical
journals: experts' assessments. Ann Intern Med.
116(11):912-9.
Willman D. (2006a) "Drug Trials with a Dose
of Doubt", LAT, July 16, , A1.
Willman D.
D (2006b) "NIH Audit Criticizes
Scientist's Dealings", LAT, September 10, A1.
Yaphe J, Edman R, Knishkowy B, Herman
J. (2001) The association between funding by
commercial interests and study outcome in
randomized controlled drug trials. Fam
Pract.;18(6):565-8.
Yarbrough C. (1999) E-mail to Dixon M, Geba
G. ADVANTAGE presentation. 14 July 1999. Bates
Nos. MRK-AGV0131386 to MRK-AGV0131401. http:/
/dida.library.ucsf.edu/tid/vio28x10.
A, Al-Ubaydli O
Y oung NS, Ioannidis P
PA,
O.
(2008) Why current publication practices may
distort science, PloS Med,; ;5(10):e201.
Y usuf S, Dagenais G, Pogue J, Bosch J,
Sleight P
P.. (2000) The Heart Outcomes Prevention
Evaluation Study Investigators. Vitamin
E Supplementation andcardiovascular events in
high-risk patients. N Engl J Med;342:154-160.

