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DÜNYADAN HABERLER

Klinik Araflt›rmalarla ‹lgili Taslak

K›lavuz Kar Amac› Gütmeyen

Araflt›rmalar›n ‹htiyaçlar›na Cevap

Veriyor

Susan Mayor, Londra

Akademik araflt›r›c›lar Avrupa Komisyonu
taraf›ndan klinik araflt›rmalarla ilgili olarak yak›n
zaman önce yay›nlanan k›lavuz tasla¤›n› memnuniyetle
karfl›lad›lar.
Akademisyenleri memnun eden nokta ilk defa bir
k›lavuzun sponsorsuz araflt›rmalara ihtiyaç oldu¤unu
ve bunun önemini anlat›yor olmas›.
Bu yeni taslak Avrupa Birli¤i’nin farkl› ülkelerdeki
sponsorlu klinik araflt›rmalar›n onay süreci ve

denetlenmesi ile ilgili standartlar getiren
direktiflerinin (2001/20/EC) taslak revizyonu
niteli¤inde.
Londra Hijyen ve Tropikal T›p Okulu’nda
farmakoepidemiyoloji profesörü olan Staphen Evans
flöyle diyor: “Bu yeni taslak AB üyesi ülkelere bir çok
alanda daha esneklik getiriyor. Çoklar›n›n korktu¤u
gibi dikte ettiren ve emirler ya¤d›ran bir taslak
de¤il.”
Avrupa Komisyonu bu yeni taslakla, ilaç flirketleri
taraf›ndan finanse edilmeyen araflt›rmalar›n
de¤erini ilk kez resmen tan›m›fl oluyor. Taslakta
ayr›ca, sponsorsuz baz› araflt›rmalar›n flartlar›n›n
ilaç flirketlerinin yürüttü¤ü araflt›rmalar›nkinden
farkl› olabilece¤ine de de¤iniliyor.

Genç Siyah Kad›nlarda Meme Kanseri
Beyazlara Oranla Daha Agresif Oluyor

Janice Hopkins Tane, New York

Amerika Birleflik Devletleri’nde yap›lan bir
araflt›rma genç siyah kad›nlardaki meme tümörünün
beyazlardakine oranla daha h›zl› büyüdü¤ü ve daha
agresif oldu¤unu ortaya koydu.
Meme kanseri sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerden
dolay› Afro-Amerikan kad›nlarda beyazlara oranla
daha geç teflhis ediliyor ve bu da hayatta kalma oran›n›
önemli ölçüde düflürüyor.
Atlanta ve Georgia’da yafllar› 20 ila 54 aras›nda
de¤iflen 124 Afro-Amerikan ve 397 beyaz kad›ndaki
tümörler kanser hücresinin ne h›zda ço¤ald›¤›n›
gösteren proteinler bak›m›ndan incelendiler.
Siyah kad›nlar›n 1/5’i III ya da daha ileri evrede
kanserlerken beyaz kad›nlarda bu oran›n sadece 1/8
oldu¤u görüldü.

Seattle’da bulunan Fred Hutchinson Kanser Araflt›rma

Merkezi’nde yazar ve patolog olarak görev yapan ve

kat›l›mc›lar›n hangi ›rktan olduklar›n› bilmeksizin

tüm tümör türlerini inceleyen Dr. Peggy Porter

yapt›¤› aç›klamada flöyle dedi: “Bu kad›nlar›n ›rk›n›

ve tümör cinsini belli eden izleri inceledik.”

Yap›lan bu incelemeler, beyaz kad›nlardakine oranla

daha erken yaflta ve daha geç evreli meme karsinoma

teflhis oran›n›n hayli yüksek oldu¤unu gösterdi.

Hayatta kalma flans›n› oldukça düflüren silin-E

konsantrasyonuna sahip olma beyazlara oranla siyah

kad›nlarda 4 kat daha fazlayd›. Çal›ma, hayatta kalma

flans›n› yükselten silin D konsantrasyonu görülme

oran›n›n da siyah kad›nlarda %50 daha az oldu¤unu

ortaya koydu.
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Antidepresantlar›n Çocuklarda

Kullan›lmas›yla ‹lgili Gizli Bir ABD

Raporu Ortaya Ç›kt›

BMJ, 2004;329:307 (7 August)

Amerikan G›da ve ‹laç ‹daresi (FDA) taraf›ndan

gizli tutulan antidepresant ilaçlar›n çocuklar
üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili bir hükümet
raporu kamuya aç›kland›. Belgeyi, raflt›rmalarda etik
standartlar›n sa¤lanmas› amac›yla kurulmufl olan
‹nsan Araflt›rmalar› Koruma Birli¤i (Human Research

Protection Alliance) taraf›ndan 26 Temmuz 2004
tarihinde yay›nland›.
Bu belge, FDA ‹laç Güvenli¤i Bürosu’nda bilirkifli
olarak görev yapan hükümet görevlisi Dr. Andrew
Mosholder’in antidepresant alan çocuklar›n plasebo
alan çocuklara oranla intihar etmeye daha meyilli
oldu¤unu buldu¤u yolunda daha önce ç›kan haberleri
do¤rular nitelikte.
Komuoyuna s›zan belgeler Dr. Mosholder’in verilerini
ve sonuçlar›n› aç›k bir flekilde gösteriyor. Bunun
üzerine bir aç›klama yapan FDA, 2 fiubat’ta yap›lan
bir dan›flma kurulu toplant›s›nda Dr. Mosholder’in




