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Hematoloji’de Klinik ‹laç Araflt›rmalar› 
ve Hukuksal Sorunlar

Hamdi AKAN

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹bni Sina Hastanesi - Hematoloji Bilim Dal›

‹laç araflt›rmalar› uzun süredir yap›lagelmekte
ise de, bu konuda yasal çerçevenin ve kurallar›n
oluflturulmas› 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda baflar›-
labilmifltir. Buna yol açan en önemli neden insan-
lar üzerinde uygulanan ilaç ve di¤er araflt›rmalar-
da yap›lan ciddi hatalard›r. Bu hatalar özellikle
ABD’de 20. yüzy›l›n bafl›nda ortaya ç›kmaya baflla-
m›flt›r. Tuskegee çal›flmas› iyi bir örnektir. Tuske-
gee flehrinde, zenciler üzerinde sfilizin seyri olarak
bafllayan çal›flma, penisilin’in sfilizde yarar›n›n
gösterilmesine ra¤men devam ettirilmifl ve denek-
lere penisilin verilmemifltir. Y›llar sonra bu olay›n
ortaya ç›kmas› ABD baflkan›n›n özür dilemesi ile
sonlanm›flt›r. Yine ABD’de 1963’de New York Je-
wish Kronik Hastal›klar Hastanesinde, insan vü-
cudunun kanser hücrelerini reddetmesinin kanse-
re mi yoksa yafll›l›¤a m› ba¤l› oldu¤unu araflt›r›l-
mas› için çeflitli kronik hastal›klar nedeni ile yat›-
r›lan yafll› hastalara, canl› kanser hücreleri enjek-
te edildi. Hastalardan onay al›nmam›fl ve korkut-
mamak gerekçesi ile kanser hücreleri verilece¤i
söylenmemiflti. Joseph Stokes’un intramüsküler
aktif influenza afl›s›n› mental retarde hastalarda
kullanmas›, zihinsel özürlü çocuklar›n e¤itildi¤i
New York Willowbrook Devlet Okulunda 1963 -
1966 aras›nda, infeksiyöz hepatitin do¤al seyrini
ö¤renmek amac› ile okula yeni al›nan çocuklara
hepatit virüsü verilmesi ve yetimhaneye yeni çocuk
kabulü için bu çal›flmaya kat›lma koflulu getiril-
mesi de bu örnekler aras›ndad›r. Tüm bu hatalar
ABD’de yasal yap›lanmaya yol açm›fl ise de dünya-
n›n bu konu ile ilgilenmesi 2.Dünya savafl›ndan
sonra kurulan Nuremberg mahkemelerinde ol-
mufltur. Bu davalarda yarg›lanan doktorlar, "ya-

flamlar›n› de¤ersiz" bulduklar› insanlar› bir ötona-
zi program› çerçevesinde öldürmekle, binlerce esiri
yalanc› t›bbi deneylerde onaylar› olmadan kullan-
makla ve öldürmekle suçlan›yorlard›. Bu deneyler
aras›nda insanlar› afl›r› ›s›ya maruz b›rakmak, sa-
katlay›c› cerrahi ve öldürücü patojenlerle enfeksi-
yonlar oluflturmak vard›. 85 flahitli bir yarg›lama-
n›n ard›ndan 20 A¤ustos 1947’de 19 doktor suçlu
bulundu ve yedisi 2 Haziran 1948’de idam edildi.
Bu duruflmalar›n ard›ndan Dr. Leo Alexander Bir-
leflmifl Milletler Savafl Suçlar› Komitesine bir me-
morandum sundu ve burada insan üzerinde yasal
olarak yap›labilecek  çal›flmalar› tan›mlayan 10
nokta belirlendi. Bu 10 noktaya daha sonra "Nu-
remberg Code" ad› verildi. Bu doküman ça¤dafl ilaç
araflt›rmalar› kurallar›n›n temelini oluflturmufltur.
Bu konunun önemi daha sonra 1964’de Helsin-
ki’de toplanan Dünya T›p Birli¤i Kongresinde gün-
deme geldi ve daha sonra Helsinki Bildirgesi olarak
an›lan ve insan üzerinde yap›lan ilaç araflt›rmala-
r›n›n kurallar› belirlendi. Bu bildirge belirli aral›k-
larla yenilenmektedir. Bunu izleyerek CIOMS rapo-
ru ve Belmont raporu gibi çeflitli düzenlemeler ya-
y›nlanm›flt›r.

Türkiye’de klinik ilaç araflt›rmalar› uzun y›llar-
d›r yap›lmakla birlikte bu konudaki ilk yasal dü-
zenleme 1993’de yay›nlanan ‹laç Araflt›rmalar›
Hakk›nda Yönetmelik ve 1995 y›l›nda yay›nlanan
‹yi Klinik Uygulamalar K›lavuzu ile olmufltur. Bu
k›lavuzun yay›nlanmas›na paralel olarak,  üniver-
sitelerde etik kurullar kurulmaya bafllam›fl, çal›fl-
malarda hasta onay›n›n al›nmas›, sigortalama,
bütçelendirme gibi uygulamalar bu dönemde bafl-
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lam›flt›r. fiüphesiz ki, tüm bu uygulamalar klinik
araflt›rmalarda uyulmas› gereken, kiflilere sayg›,
yarar sa¤lama,  zarar vermeme ve adalet gibi temel
unsurlar›n yerine getirilmesi için yap›lmaktad›r. 

Nuremberg Kodu

• Kiflinin gönüllü onay› kesinlikle gereklidir. 
• Deney toplumun iyili¤i için olmal›d›r. 
• Deney, hayvan çal›flmalar› ve hastal›¤›n do¤al

seyrinin bilinmesine dayand›r›lmal›d›r. 
• Deney, gereksiz hiçbir fizik, mental sorun ya

da hasara yol açmamal›d›r.
• Deneyi yapan doktorun denek oldu¤u koflul-

lar hariç, ölüm veya kal›c› sakatl›¤a yol açan de-
neyler yap›lmamal›d›r. 

• Deneyle karfl›lafl›lan risk, deneyin sonuçlar›-
n›n insanlara sa¤layaca¤› yarardan fazla olmama-
l›d›r.

• Yaralanma, sakatl›k ve ölüm olas›l›¤›na karfl›
gerekli haz›rl›klar yap›lmal› ve altyap› sa¤lanmal›-
d›r. 

• Deney sadece bilimsel kalifiye kifliler taraf›n-
dan yap›lmal›d›r. 

• Deney süresince denek çal›flmay› istedi¤i an
sonland›rabilmelidir. 

• E¤er araflt›rmac› deneyin devam›n›n yaralan-
ma, sakatl›k ve ölüm olas›l›¤›na sahip oldu¤una
kanaat getirirse deneyi durdurmaya haz›r olmal›-
d›r.

Hematolojide klinik araflt›rmalar

Hematoloji ve özellikle hematolojik onkoloji kli-
nik ilaç araflt›rmalar›n›n en yo¤un yap›ld›¤› alan-
lardand›r. Bunun çeflitli nedenleri vard›r. Hemato-
loji t›bb›n h›zl› geliflen alanlar›n›n bafl›nda gelmek-
tedir. Özellikle yeni antikanser ilaçlar›n gelifltiril-
mesi, moleküler hedeflenmifl tedavilerin gelifltiril-
mesi, bu ilaçlar›n tedavi-toksisite aral›¤›n›n çok
dar olmas›, yüksek doz tedaviler gibi yeni seçenek-
lerin ortaya ç›kmas›, tüm bu endikasyonlarda in-
san üzerinde ilaç araflt›rmalar›n›n yap›lmas›n› zo-
runlu k›lmaktad›r. Bu nedeniler hematolojide kli-
nik araflt›rmalar›n yo¤unlaflmas›na yol açm›flt›r.
Bu amaçlarla Hematoloji ve hematolojik onkolojik
çal›flmalar yapan pek çok uluslaras› ve Ulusal ku-
rulufl oluflmufltur. Bunlar aras›nda Avrupa köken-
li European Organisaiton for Cancer  Treatment
and Research (EORTC) ve European Bone Marrow
Transplant Registry (EBMT), ‹talyan çal›flma GI-

MEMA, ‹ngilitere’de XXX ön planda gelmektedir.
ABD’de ise Southwest Oncology Group (SWOG) gi-
bi gruplar vard›r. Türkiyede ise Türk Hematoloji
Derne¤i bünyesinde yer alan altkomiteler, Türk
Lösemi Grubu (TLG) gibi yap›lar klinik ilaç araflt›r-
malar› ile yak›ndan ilgilenmektedirler. Hematoloji
prati¤inin di¤er disiplinlerle olan yak›n iliflkisi ne-
deni ile hematoloji hastalar›n›n ilgilendiren baz›
çal›flmalar di¤er gruplar taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Febril Nötropeni Grubu (FEN) buna örnek verilebi-
lir. Hematoloji hasta grubunda yap›lan ilaç çal›fl-
malar› genellikle lösemi ve lenfomalarda kemotera-
pi protokolleri, kök hücre nakli uygulamalar›, bi-
yolojik ajanlar›n uygulamalar›, infeksiyon tedavile-
ri gibi çal›flmalarla s›n›rl›d›r. Hematolojide epide-
miyolojik çal›flmalar ya da genellemek gerekirse ve-
ri elde etmeye yönelik çal›flmalar son y›llara kadar
s›n›rl› kalm›flt›r. Ancak son y›llarda sa¤l›kl› veri el-
de etmenin öneminin giderek artmas› bu tip çal›fl-
malar›n artmaya bafllamas›na yol açmaktad›r.
Özellikle kök hücre nakli konusunda baflar›l› bir
veritaban› oluflturuldu¤u söylenebilir, ayn› yönde-
ki çal›flmalar KML, multipl myeloma, mantar in-
feksiyonlar› gibi alanlarda da bafllam›flt›r.

Hematolojide   klinik araflt›rmalarda
sorunlar

Tüm klinik araflt›rmalarda oldu¤u gibi Hemato-
lojide de klinik araflt›rmalar›n bafllamas› için ilk
aflama çal›flma projesinin tasar›m› ve bu projenin
yürütülmesi için bir sponsor bulunmas› ile bafllar.
Bu sponsor, araflt›rmac›n›n kendisi, bir destekleyi-
ci kurulufl (araflt›rma fonlar›, TÜB‹TAK vb.) veya
bir ilaç firmas› olabilir. Bu aflamada karfl›m›za ç›-
kan ilk hukuki sorun, bu aflamada sponsorun yü-
kümlülüklerinin aç›kça belirtilmesi ve bu yüküm-
lülüklere uyulmas›d›r. ‹nsan üzerinde ilaçlarla ya-
p›lan Faz III çal›flmalarda kullan›lan ilaçlar spon-
sor taraf›ndan sa¤lanmal›d›r. Bu ilaçlar›n sosyal
güvenlik kurulufllar› taraf›ndan sa¤lanmalar› söz
konusu de¤ildir. Bu aflamada önemli bir nokta da
çal›flman›n faz›n›n merkezi etik kurula yap›lan
baflvuruda do¤ru tan›mlanmas›d›r. Bu aflamada
yap›lan en önemli hata bir Faz IIV çal›flman›n Faz
III olarak tan›mlanmas›d›r. Bunun daha sonra
saptanmas› halinde kullan›lan ilaçlar›n masraflar›
araflt›rmac›dan istenebilir. Bu aflamadan sonra
hukuki sonuçlar  do¤urabilecek en önemli konu
çal›flmaya al›nacak hastalardan bilgilendirilmifl
onay formu al›nmas›d›r. Bu onay formlar› hastaya
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çal›flma anlat›ld›ktan sonra verilmelidir. Formlar
hastalar taraf›nda imzalanmal›, gün ve ad-soyad›
hastan›n el yaz›s› ile at›lmal›d›r. Bu onay›n al›nma-
mas› halinde yurtd›fl›nda ortaya önemli sorunlar
ç›kt›¤› bilinen bir olgudur. Klinik çal›flmalar›n yü-
rütülmesi s›ras›nda önemli sorun yaratabilecek
konulardan birisi de bütçelendirmedir. Çal›flma
bütçesinin hesaplanmas› s›ras›nda genellikle çal›fl-
man›n niteli¤ine ba¤l› olarak, çeflitli ana kalemlere
yer verilir. Bunlar aras›nda çal›flma s›ras›nda has-
taya çal›flma nedeni ile uygulanmas› gereken test-
ler, ayaktan izlenen hastalarda ulafl›m masraflar›,
klinik organizasyon kurulufluna yap›lacak ödeme-
ler, çal›flman›n yap›ld›¤› kurulufla yap›lacak öde-
meler ve araflt›rmac›ya yap›lacak ödemeler yer al›r.
Bu ödemeler aras›nda araflt›rmac›ya yap›lacak
ödemelerin nas›l yap›lmas› gerekti¤i uzun süre be-
lirsiz kalm›flt›r. Ancak önce Ankara T›p Fakültesi,
ard›ndan Hacettepe T›p Fakültesi ve onlar› izleyen
pek çok kurum bu ödemelerin döner sermaye büt-
çesine yap›lmas› ve gerekli kesinti ve vergilerin al›-
narak kalan›n araflt›rmac›ya ödenmesini kural ha-
line getirmifltir. Bu kurallara uyulmamas› halinde
hukuki sorunlar›n do¤abilece¤i göz önünde bulun-
durulmas› gereken bir noktad›r. Faz IV öncesi
klinik ilaç araflt›rmalar›nda hastalar›n sigortalan-
mas› da hukuki önem tafl›yabilecek bir noktad›r.
Ancak etik kurullar›n bu konuda duyarl› davran-
mas›, olabilecek sorunlar› önlemektedir. Yine
hukuki sonuçlar› olmasa da, sorun yaratabilecek
konulardan birisi de çal›flman›n sahibinin kim ol-
du¤u ve sponsorun çal›flma üzerindeki yetkisidir.
Son y›llarda pek çok t›p dergisi araflt›rmalarda,
araflt›rmac›n›n ba¤›ms›z olmas›n› ve kesin söz
sahibi olmas›n› istemektedir. Benzeri flekilde yay›n
haline gelecek bir araflt›rmada yay›ndaki isim
s›ras›n›n önceden belirlenmesi de baz› sorunlar›
önlemek aç›s›ndan gereklidir.    

Klinikte yap›lan ilaç araflt›rmalar› ilaç gelifltiril-
mesinin olmazsa olmaz kofluludur. Bu araflt›r-
malar›n t›bbi yararlar› yan› s›ra, önemli bir
ekonomik getirisi de vard›r. Burada dikkat edil-
mesi gereken, bu araflt›rmalarda uyulmas› gereken
kurallar›n oldu¤unun bilinmesi ve yukarda belir-
tilen noktalara dikkat edilmesidir.   
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