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Denek ve Hasta Hakları Açısından Klinik İlaç 
Araştırnıaları 

Özet : Bilimsel araştırmalarda yaşanan etik sorunların özel
likle biyonıedikal araştırnıalarda çok önemli boyutlara ula
şabildiği bir gerçektir. Bilinısel araştırmaların uluslararası 
düzeyde kabul görmesi için metodolojik uyum ve anlanı. 
uyum.u kadar, etik ilkelerin de belirlennıesine gerek vardır, 
Bilim. üretiminin gerçekleştiği değişik toplumlar için farklı 
kültürel öğelerin varlığından söz etmek olanaklıdır. Ancak, 
kültürel yapılan, toplurnsal ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri 
birbirinden ne ölçüde farklı olursa olsun, dünya coğ
rafyasının çok farklı bölgelerinde yaşayan bilim insanlarını 
bağlayıcı olahUecek "evrensel etik ilkeler" olmalıdır. Buna 
bağlı olarak tıp araştınnalarında uluslararasılık kavranu ge
lişmeye başlamıştır; bu araştırmaları yönlendiren temel de
ğerler konusundaysa düşünce birliğine gereksinim vardır. 
Ancak bu yolla, değişik ülkelerde yapılan çalışmalar için 
ortak etik ilkeleri söz konusu olabilir. 
Tıpta klinik ilaç araştınnalarında en önenıli etken "insan 
öğesi"dir. Bu, henı araştırma materyali olan hasta deneği, 
Jıeın de araştırn1.acının kendisini kapsar. insan denekler 
üzerindeki biyomedikal araştırmaların amacı, tanı koyucu, 
iyileştirici ve koruyucu işlemleri geliştirnıek ya da bir has
talığın etiolojisini ve patogenezini anlanıaktır. insan denek 
içeren biyomedikal araştınnalar, hastanın tanı ve te
davisine Yönelik olabileceği gibi, salt bilin1.sel nitelikte ola
bilir ve araştırmada denek olan kişinin tanı ve tedavisiyle 
doğrudan ilgili olmayabilir. Buna göre, tedavi amaçlı klinik 
ilaç araı.~tlrmalarında hasta _bir ölçüde amaç, bir ölçüde 
araç konumundayken; salt bilimsel ara~~tlrmalarda o, tü
nıüyle araç konuınundadı.r. Klinik ilaç araştı.rmalan.nda 
"anıaç-araç ayrımı "nın yapılması öncelik taşıyan bir zo
runluluktur. Araştırmalara katılan, sağlıklı gönüllü de
neklerin haklarının sınırları çok daha geniş kapsamlıdır. 
Klinik ilaç araştınnalarının herhangi bir döneminde gönüllü 
hastalar üzerinde çalışan hekinı, olağan tedavi edici hekün 
işlevine ek olarak "araştırmacı-hekinı" işlevini de üstlenmiş 
olmaktadı.r. Hekim. Helsinki Bildirgesi, iyi Klinik Uy
gıılanıalar Kılavuzu, ilaç araştırmalarıyla ilgili ulusal ve 
uluslararası düzenlemelerin hükünılerinin kapsanuna bu 
araştırmacı işlevi nedeniyle girer. Hekinıin bu tür ktlavuz 
kuralların denetimi altına giren etkinli/deri araştınnacı 
kinıliğinden ve rolünden doğan etkinlikleri olup, onun he-

11ıe Righh Experime11tal of Suf<jects and PatUmts in C/inicalDıug 
Researches 

Summary : it is a reality !hat the ethical probleıns existing in sci
entifıc research, particularly in bion1edical research, can reach 
considerable limits. in order to be acceptable at an inteı11ational 
!eve!, the related ethical principles as well as the hannonization of 
methodology and senıantics, ınust be specifıed in scient[fic research 
activities. Jn various countries in vvhich the production of scient{fic 
knowledge has heconıe possible, the existence of different cultural 
characteristics can be observed. Nevenheless, ta whatever extent 
their culture and the level of their social and econoınic develop
nıent may differ fron1 each otheı~ there should be "universal ethical 
principles" which would be bindingfor scientists living in d!fferent 
geographies. ln medical research activities, accordingly, the con
cept of "universality" has conıe to the fare in recent times. And 
there is a need now fara conserıSus about the fundanıental values 
which goveın these activities. Only in such a way would lt be pos
sible ta luıve conunon ethical principles in tenns of research car
ried aut in dijferent coımtries. 
in clinical drug tria.L~ in ınedicine, the principal elenıent is the "hu
nwn" component. This concept covers the investigator hünself as 
well as the patient-subject, who is the research material. Tlıe ainı of 
the biomedical research involving human subjects is to develop the 
dia.gnostic, therapeııtic andlor preventive procedures or ta explain 
the etiology and pathogenesis of disease. This research nury involve 
the diagnosis and treatnıent ofa patient; ar may be carried our on 
experilnental subject solely far "pure" scientific pruposes. Thus, 
while the patient in the first categoıy is batlı an "object" ar "end" 
and a "means" or "tool", the experimental subject in the !atter is 
only. in clinical drug trinls, ta distinguish between the ends and 
nıeans tlıus becomes of utnwst significance fronı an ethical point of 
view. And the limits of the rights of the voluntary healthy su~jects 
beconıe nıore comprehensive. 
The physician involved in drng trials on patients is not just a ''phy
sician" but a "researcher-physician ". And it is due to this role t!uıt 
he becomes the subject of the Declaration of Helsinki, of the guide 
far "Good Clinical Practice", and national and internatioıuıl regu
lations as regards drng trials. The activities of the physicUm., gov
emed by the rnles therein, stem fram his identification and role as a 
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kilnlik işlevine bir rnüdahale söz konusu değildir. Araş

tırnıası tedavi am.açll olsun obnasın, araştırma yapmakta 
olan bir hekiln de kendi konunıunu hastayla tedavi ilişkisi 

içinde olduğu duruınlarla özdeş görnıemelidir; yine bunun 
gibi hasta da araşflrma uygulamasını olağan tedavisinin bir 
parçası sanmam.alıdır. Hastanın araştırma uygulamasrnı 

tedavisinin bir parçası olarak_ dü,yiinnıesi ve kararlarını 

buna göre vennesi onun onamlııı daha en başından geçersiz 
kılar. 

Anahtar kelinıeler : Denek hakları, hasta hakları, klinik 
ilaç araştınnaları, tıbbi etik. 
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İnsan denekleri kapsayan klinik ilaç araşhrmalannın 

etiği son onyıllarda neden bu kadar önem kazandı? 

Etiğin doğası ve kapsamı nedir? Tıp etiğinin tıp araş

tırmalarında oynadığı ya da oynaması gereken rol 

nedir? Bu sorulara, hbbi araştırmaların giderek artan 

gücünü ve amaçlarını anlamadan ve bunlardan ba

ğımsız olarak yanıt verilemez. İnsanlar üzerindeki 

araştırmalar ülkeler bazında, ulusal ve uluslararası 

araşhrma merkezlerinde son 60 yıldır büyük ölçüde 

arhnakta olup, araşhrrnacılar ve hasta insanlar umut

larını bu gelişmelere bağlarnışlardu. Tıbbi etik, insan 

deneklerle araştırma yüıühnenin belirgin ve belirgin 

olmayan nedenlerini değerlendirir ve bunları an

lamak için gerekli ortamı sağlar. Araşhrrnanın yü

rütüldüğü ortamda araşhrmacı-denek ilişkilerinin 

ahlaki yönü konusunda yargılara varrnanuza olanak 

tanır. Etik değerlendirme bir iç görüş sağlar, al

gılamaya yardımcı olur ve öngörüşe zemin hazırlar. 

Tıp Etiği Klinik İlaç Araşhrmalan ile 

Neden İlgileniyor? 

Binlerce araşhrmacı ve idareci, yüz binlerce araşhrma 

deneği, milyarlarca dolar, promosyonlar, karlar ve ve

ıilen sözler, umutlar ... Bunlar son dönemdeki klinik ilaç 

araşhrrnalarının belli başlı unsurlarıdır. Küreselleşen 

dünyanuzda araşhrmacı-hekiınlerin akademik ka

riyerleri ve mesleki ünleri, onların kuvvetli finans kay

naklarına erişimleri, yaphkları araşhrmalar ve ya

yınlarla ilişkili hale gelmeye başlanuşhr. Bıınun 
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"researcher", with no ensuing intervention with his function as a 
physician. And whether his research is therapy-oriented or not, a 
medical doctor conducting a clinical drug n·ial should rwt consider 
himself as a physici.an with his "ordinary" function. Nar should a 
patient presume that the research or trial activity is inıegral patt qf 
his treatlnent; otheJWise, his decision, nwde upon sııch a con
sideration, mul his informed consent given accordingly, will be in
valid. 
In clinical dnıg trials, ali measures should be taken to prevent pa
tient fronı any foreseeable risks. 
Key Words: Experünental sııbjects' rights; patients' rights; 

clinical dnıg trials, medical ethics. 

karşılığında, hbbi araşhrma enstitülerinin ve araş

hrıcılannrn tanınnuşlıkları; önemli araşhrma prog

ramlan geliştirme ve en üst düzeyde araşhrmacılan çe

kebilme konusundaki yeteneklerinden ve artan oranda 

da ilaç sanayi ile ticari, teknoloji transferi ortaklıklarına 

girişebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bunları bü

tünleyen şekilde, farrnasötik, ilaç-cihaz ve biyoteknoloji 

şirketlerinin uzun erimli ihtiyaçları, hp merkezlerinin 5 

unsuruna bağlıdu: hastalar, prestij, patentler, yayınlar 

ve elemanlar. Bu döngüyü tamamlamak için başta ABD 

olmak üzere gelişmiş ülke hükürnetleri hbbi teknolojiyi 

ve güçlü biyornedikal endüstriyi; ticaret dengelerini iyi

leştinnek, ekonomik rekabet gücünü arhnnak ve va

tandaşlan için yaşanu daha kolay hale getirmek için 

önemli birer unsur olarak görmektedir. 

Peki bu araşhrmalara kahlan sağlıklı veya hasta gö

nüllü deneğin hakları ve çıkarları ne olacakhr? Tıp 

etiği bağlamında klinik ilaç araşhnnalarında hasta ve 

denek haklarım incelemek, araşhrmacı-hekirn/ 

denek-hasta ilişkilerini tartışmak, bu ilişkide var olan 

dinamikleri değerlendirmek, böylece uygulamaya ak

tarılabilecek bazı pratik sonuçlar ortaya koyabilmek; 

hp etikçilerinin ve ilgili tüm tarafların önemli so

rumluluklarındandır. 

Klinik araşhrrnalarda denek olan hastalar, hasta ola

rak sahip oldukları hakları kapsayan ve hatta onları 

aşan bazı özel haklara sahiptirler. Bu araştırmalarda 

denek olmayı kabul ederek altüristik ("özgeci-özgür 
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istence dayalı", "diğergamlık") bir tutum sergileyen 

gönüllülerin en üst düzeyde korunması ge

rekmektedir. Araştırmacı-hekimin en başta gelen so

rumluluğu, denek-hastanın haklarını ve özerkliğini 

korumak olmalıdır. Klirük araştırmalarda araş

tırmacı-hekimin sorumluluğu, onun hekim olarak so

rumluluğu ve buna eklenen araştırmacı kimliğinin 

ortaya koyduğu araştırmacılık sorumluluğudur. Kli

nik araştırmalarla birlikte değerlendirildiğinde he

kimin hangi kimliği, ne derece belirleyici olacaktır? 

Klinik araştırmalarda (aynı zamanda klinisyen olarak 

da çalışan) araştırmacı-hekim, araştırma sırasında 

denek-hastaya uygulanan işlemin, ona tedaviye ben

zer biçimde yarar sağlayacağı yan~lsamasına ka

pılabilir. Öte yandan hasta-denek de, sağlık ça

lışanları tarafından kendisine uygulanan her türlü 

işlemi, tedavisinin bir parçası olarak kabul etıne eği

liminde olabilir. Hastanın araştırma uygulamasını te

davisinin bir parçası sanması daha en başta onun 

onanum geçersiz kılar. Bu nedenle araştım1acı-hekim 

hastayı "tedavi yanılsaması" gelişmeyecek biçimde 

bilgilendirmek zorundadır. Tüm dünyada araş

tırmaların etik yönü ve aydırılatılmış anamın kap

samı bağlamında dile getirilen bu sorunsala, ma

kalenin ilgili bölümünde tekrar değinilecektir. 

Klinik İlaç Araştırmalannda Denek Olmak 

Gönüllülük şöyle tanımlanabilir; "Kişinin kendi is

teğiyle hareketi", "serbestlik hali" veya "özgür iradesi 

ile karar vermesi". Tıpkı organ aktarımlarında organ 

vericileri için olduğu gibi, klinik ilaç araş

tırmalarında denek için bu "özgeci iradilik" alıfaki bir 

köşe taşı olarak görümnektedir1. İradilik kavramının 

gerekliliğinin arılamı ise, kişinin "reddetıne hakkına", 

buna bağ!ı olarak da "otonomisi"ne, özerkliğine saygı 

göstermek demektir. Dünya Sağlık Örgütü, klinik 

araştırmalardaki gönüllülük ile ilişkili koşulları be

lirlerken hem Nuremberg ve hem de Helsinki Bil

dirgesinde, kişinin serbestçe karar verebilmesini, se

çebilmesini, hiç bir baskıya maruz kalmadan ve 

bilgilendirilnüş olarak iznirün alımnasını kabul et

miştir1. 

Deneğin özerk bir karar verebilmesi, araştırmadaki 

konumunu değerlendirebilmesi ile olanaklıdır ki bu 

da deneğin araştırma ile ilgili olarak bil

gilendirilmesini gerekli kılmaktadır Araştırmalarda 

deneğe parasal ya da başka türden çıkar sağlamnası; 

araştırmaya katılrmın özendirilınesi ve deneğin araş

tırmaya katılmakla sergilediği özgeci tutumun ödül

lendirilmesi biçiminde yorumlanabilirse de, bu çıkar 

hiç bir zaman özerkliği zedeleyici biçimde ya da dü

zeyde olmamalıdır. Kişinin bir araştırmaya denek 

olarak katilınası kararı, hiç bir zaman zorurJuluk so

nucu alınmış bir karar olmamalıdır. Örneğin mah

kumlar üzerinde yapılacak çalışma, mah

kumiyetlerinin kısalacağı ödünü ile olursa burada 

"gönüllü iradilikten" söz edilemez. İnsanın en temel 

hakkı olan "özgürlük" kavramı ortlar için söz konusu 

olınayacaktır, dolayısıyla arılar özgür değillerdir. Bu 

nederıle gönüllü denek olamazlar. Ya da parasal çıkar 

kişinin yaşamında öylesine etkili olabilir ki, kişi buna 

direnemeyebilir. Görüldüğü gibi zorunluluk gayri

iradidir, özgeci olamaz. Kişilerin denek olma ko

nusunda maddi veya manevi baskıya maruz kalıp 

kalmadıkları, bu nedenle ayrıntılı olarak in

celenmelidir. 

Hukuk ve "İnsan deneylerinde etik" konusunda 

uzma.n olan Profesör Jay Katz "Nuremberg Yasası 

Gönüllülük hkesi: Önce ve Şimdi" adlı çalışmasında 

şöyle demektedir: Nuremberg Mahkemesi, bilimin 

amaçları ile bireylerin zarar gönnemeleri arasında sü

regelen çekişmeden haberdardı... burılar arasındaki 

dengeyi sağlamanın gerekli olduğunu öngörüyordu. 

Mahkeme bu sorunun farkında olınasına rağmen, 

umarrm onun ilk ilkesi değiştirilınez; "İnsan deneğin 

gönüllü olması mutlak koşuldur". Nuremberg Ya

sasının o zaman ve şimdi de önemli sayılmasının ne

derü budur. Bu ilke duyarlılıkla yerine getirildiğinde, 

bilimin amacı ve toplumun bilimden beklediği ya

rarın sağlan.>nasından söz edilebilir. Ancak o zaman, 

her ikisi de eşit ağırlıkta olan iki ilkeden birini öte

kine üstün kılma tehlikesü1den korunulabilir. Yal

nızca, gönüllü olınaya öncelik veren, biri, bu ilkeye 
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çok açık ve yeterli nedenlerle istisna getirilmesi söz 

konusu olduğunda gerekli önlemleri uygulayabilir2. 

İnsan deneklerin kullanıldığı araştırmalarda deneğin 

gönüllü alınası, düzenlemelerin ve araştrnna etiğinin 

temel özelliğidir. Klinik İlaç Araştırmalarında söz ko

nusu elan etik ilkelerin (- ki bıınlar yararlılık ve zarar 

vermeme, özerkliğe saygı ve adalet ilkeleridir-) ağır

lıklandrrma ve dengelerunesi nasıl yapılacaktır ? Bi

yoetik konusundaki son dönem yayınlara ba

kıldığında da, sürekli olarak dört ilkenin 

tekrarlandığı, etik ilke ve kuramların yansız bir bi

çimde açıklandığı, okuyucuya bunların hepsini mi 

seçmeleri yoksa bunlardan birini mi seçmeleri ko

nusunda bir açıklama yapmadıkları görülür3. 

A.B.D.'nde Ulusal Kongre, 1974'te "Biyomedikal ve 

Davranış Araştırmalarında İnsan Deneklerin Ko

rurunası Hakkında Ulusal Komisyonu" kurduğunda, 

kamusal destek ve mali yardımdan en fazla ya

rarlananlar sağlık bilirnleriydi. Daha sonra, araş

brmarun insan deneklerinin haklarının ve r,a

hatlarırun tecavüze uğradığı birtakım olayların 

ortaya çıkışıyla, araştırma girişimlerinin ahlaki doğ

ruluğu tartışılınaya başlandı. Çeşitli lobilerin bas

kısıyla Kongre; araştırmalarda uygulanacak genel 

etik kuralların ışığında deneklerin hak ve hu

zurlarının korunması için önerilerde bulunacak bir 

kurum oluşturdu. Bu kurum, etiği kamu politikasıyla 

ilişkilendiren ilk kamu kurumuydu. Böyle olunca, 

spekülatif ahlaki felsefe, ahlaki sorumlulukların ve 

ahlaki sorunların gerçek dünyasına taşınmaya baş

landı. Soyut ilkeler, pratik çözümlere dönüştü3. 

Kongre, Ulusal Komisyonun görevlerini tanımladı: 

insan fetusu, çocuklar, mental geriliği olanlar ve 

mahkumlar gibi insan deneklerle ilgili olarak çeşitli 

sorunlarla uğraşmak, insan deneklerle yapılan araş

tumalarda genel etik ilkelerin geliştirilmesi. 

Bu komisyon aynı zamanda, daha sonra "Belınont 

Raporu" olarak bilinen ve insan deneklerle yapılan 

araştrrmalarda genel etik ilkeleri belirleyen raporun 

üzerinde çalışıyordu. Hem Nuremberg hem de He!-
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sinki bildirgeleri etik ilkeler düzenlemeleridir. Ko

misyon insan araştırmaları için daha çok sayıda ah

laki temel önermeyi umuyordu; temel ahlaki il

kelerin, araştrnna aktivitelerinde kullarulınak üzere 

belirli uygulamalarla ilişki halinde alınası gerektiği 

anlaşıldı. Çok sayıda tartışma ve geniş yar

drrnlaşmayla, komisyon insan deneklerin kullanıldığı 

tüm araştırmalarda üç etik ilkenin geçerli olınasını 

kararlaştırdı: Özerkliğin, yararın ve adaletin gö

zetilınesi. Komisyon, bu üç genel ilkeyi aydınlatılmış 

onam alma uygulaması, risk-yarar değerlendirmesi 

ve adil seçim süreci ile ilişkilendirdi. Bu üç uy

gulama, klinik araştırmaların yürütülmesinde üç il

keye uyumlu olacaktı. Rapor, anlaşmazlık çıkhğında 

bu ilkelerin ağırlıklandrrılması ya da dengelenmesi 

için hiç bir yörılendirmede bulunmadı, uy

gulamaların istisnalar ya da sınırlamalara açık olup 

olınadığı konusunda ipucu vermedi. "Zor du

rurrıların" nasıl çözümleneceğine dair bir detaylı re

çete sunmadı. Bunurıla birlikte Komisyon, böyle so

rurıların çıkacağuu bilerek her bir araştırma 

enstitüsünde kurumsal araştırma kurulları (IRB - lns

titu ti o nal Review Boards) oluşturulınasını sağladı. Bu 

kurullar, araştırmacının insan denekleri kullanmak 

istediği her araştrrmada ilkelerin uygulanması ve yo

rumlarunasıyla sorumlu olacaldardı. Belınont Raporu 

1978'de yayımlandı3. 

Belmont raponmda "zarar vermeme" esası, açıkça ya

zılmasa da, çok önemlidir. Özellikle çocuklar, genel 

olarak onam veremediklerinden (bir koşul), özerk

liğin gözetilınesi ilkesi burada başkalarına zarar ver

meme ilkesinden daha az önemlidir. Bununla bir

likte, "zarar vermeme" esası araşhrmarun içeriği 

içerisinde incelenebilmelidir. Zararı oluşturan şey

lerin neler olduğu, araşbrmanın nasıl zarar ve

rebileceği açıklanmalıdrr. Bu açıklamaların büyük 

kısmının üstü kapalı olınasma rağmen, Belınont ra

porunun çıkarımları ortada çok çeşitli ve değişik bo

yutta zararlar olduğuna, birçok araştırma eyleminin 

ise zararlı değil, ancak zarar riski taşıdığına da

yanmaktadır. 
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Nazi araştırmalarında gözlendiği gibi kasıtlı ölüm ya 

da sakat kalma gibi zarar, kesinlikle etik değildir. 

Kan almak için kullanılan bir iğneden gelecek zarar 

nasıl değerlendirilmelidir? Eğer bir çocuk, bu iğneye 

rutin olarak maruz kalan lösemili bir çocuktan daha 

sağlıklı ve normalse, iğne daha riskli ve zararlı mı sa

yılacakhr? Denenen tedaviler içinde en az etkin ol

duğu daha sonra anlaşılan bir tedavi protokolüne 

randomize bir süreçle seçilmek zarar olarak mı sa

yılacakhr? Zarar ve risk üzerine bu ve buna benzer 

varyasyonlar, "zarar vermeme" esasının gözetilmesi 

ya da göz ardı edilmesi hakkında manhklı bir yar

gılama yapmak için önemlidir. Bu örnekler, herhangi 

bir ahlaki karışıklıkta başvurulan ilkeler ve esasların, _ 

koşulların oluşturduğu duruma uydurularak nasıl 

ölçülendirildiğini göstermektedir. Kendi içinde ye

terince doğru olan her ilke veya esas, böyle bir gerçek 

olay çerçevesinde önemli ve uygun (ya da önemsiz 

ve uyumsuz) hale gelmektedir. İlkeler ve esaslar be

lirli koşulların oluşturduğu bir arka fon üzerinde de

ğerlendirilir. Bazı koşullar eklenerek ya da çı

kartılarak veya öne çıkarılarak ya da saklanarak arka 

fon değişirse, şu veya bu esas daha merkezi ve gö

rünür duruma gelebilmektedir. 

Bu yüzden, etik komisyon ve etik kurulların üye

lerinin bir yandan adalet, insanlık ve gönençle ilgili 

ilkeleri sıkıca muhafaza eden, bir yandan da ciddi, sı

radan ve günlük yaşamda sık rastlanarıları ayırt ehne 

yetisine sahip insanlardan oluşmalarını isteyebiliriz. 

Bu kurullar insarılara ilaç uygulanarak yapılan her 

türlü araşhrmanın her aşamasında (tasarımlanması, 

gerçekleştirilmesi, yürütülmesi, izlenınesi, yok

lamaların yapılması, kaydedilmesi, sorılandırılması, 

analizlerin yapılması ve yazılması) bilimsel kurallara 

uygunluk kadar, etik kurallara uygunluğu da ar~

malıdır. Sağlıklı veya hasta gönüllü deneklerin hak

larının, onurlarının ve özel yaşamlarının gizliliğinin 

korunınası bu kurullarca giivence allına alınmalıdır. 

Helsinki Bildirgesiniı:i Konumuz Açısından 

Değerlenclirilmesi ve Klinik İlaç 

Araştırrnalarında Aydınlatılmış Onarn 

İnsan denekler içeren biyomedikal araşhrmalara ka

tılan hekirrılere yol göstermek üzere geliştirilen "Hel

sinki Bildirgesi", dünyanın pek çok yerinde eldeki te

davi olanaklarına daha etkililerini kahnak, 

hastalıklara çözüm getirmek üzere yapılan sayLSız 

hbbi araştırmada tüm ülkelerin araştırmacılarının 

kendilerine rehber kabul ettikleri kuralları içer

mektedir. Helsirıki Bildirgesi'nde insan denekler üze

rinde yapılan biyomedikal araşhrmaların amacı "tanı 

koyucu, tedavi edici ve koruyucu işlemleri ge

liştirınek ya da bir hastalığın etyolojisini ve pa

togenezini anlamak olmalıdır" biçiminde ta

nırnlanınaktadır. İnsan denek içeren biyomedikal 

araştırmalar, Helsinki Bildirgesi'nde 2 gruba ay

rılmaktadır. İlk grupta konusu salt biçimde bilimsel 

olan ve araşhrmada denek olan kişinin sağlık so

rupunun tanısı veya tedavisiyle doğrudan doğruya 

ilgili olmayan araşhrmalar, ikinci grupta ise amacı 

esas olarak hastanın tanısı ve tedavisine yönelik olan 

hbbi araşhrmalar yer almaktadır. 

Tıp araşhrmalarında, daha geniş kapsamlı olarak can

lıbilirn ve ruhbilirn gibi yine insarıların denek olduğu 

tüm bilimsel araşhrmalarda, insanın etik açısından 

durumu geleneksel hekim-hasta ilişkisindeki du

rumundan oldukça farklıdır. Geleneksel hekim-hasta 

ilişkisinde, hastanın kendisi, daha açık olarak onun 

sağlık-hastalık sorununun çözümü hekim için doğ

rudan bir amaç olmaktadır; hekim antları, hbbi de

ontoloji tüzükleri ve benzeri tıbbi etik düzerılemeleri, 

ilgili yasalar vb. metirılerde bu nokta çoğu kez açık 

biçimde dile getirilmiştir. Oysa denek olan kişi, belli 

bir düzeyde ya da bir açıdan insarıla ilgili bilimsel 

bilgi üretimi için araç konumundadır. Burada, onun 

bir sorununun çözümü söz konıısu değildir. Bunun 

içindir ki genel etik görüşleri açısından klinik uy

gulamada "bireye, insana saygı" ilkesi geçerli iken; 

denekler üzerindeki araşhrmalarda yapılarılarm top-
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!umsa! yararı, dclayısıyla sonuçlan, etik açısından da 

"yararcılık" ilkesi önde gelınektedir4. 

Araşhrmalarda "aydınlahlınış onam", hasta/ deneği 

araştırmacının bilgi uğruna göze alabileceği uy

gulamalardan korumak için bir yöntem olarak ortaya 

konmuş ve zorunlu tutulmuştur. Burada söz konusu 

onaın, tedavi için alınan anamdan farklı ve oldukça 

kapsamlı olınak durumundadır. Çünkü araşhrmada 

denek açısından söz konusu olan tek değer, bilinçli 

bir özgecilik (alturism)'dir. Özgecilik başkalarının ya

rarı için gönüllü olarak çalışmak ve bu amaçla bazı 

özverilerde bulunmayı kabul ehnektir. Bu da ancak 

bir erdem olarak kabul edilebilir. Özgecilik bir er

demse, gönüllü kişinin bilinçli olınasına ve ye

terliğine dayanmak zorundadır. Bu nedenle denek 

dmurnundaki hastanın içinde bulunduğu koşullarla 

ilgili daha ayrıntılı bilgi alınaya gereksinimi ve hakkı 

vardır. Aynı çerçeve içinde deneğin daha özenle ko

runması hakkı da ortaya çıkmaktadır. Daha yukarda 

değindiğimiz gibi, deneğin onamının baskı alhnda 

alınması (deneği reddedemeyeceği çıkarlarla karşı 

karşıya bırakmak, onu tedavisirü yarıda bırakmakla 

tehdit etmek vb.) kötüye kullanımın en ağır bi

çimidir. Deneklere yapılacak maddi bir baskı da kö

tüye kullanıma neden olabilir; bu yüzden eğer 

ödeme yapılacaksa araşhrınanın deneğe verdiği sı

kıntılar, deneğin harcadığı zaman ve uğradığı gelir 

kaybı hesaplanarak uygun ödemede bulunulınası 

önerilınektedir. 

Bir araştırmada yer alan gönüllülerin sağlık ve esen

liği, araştırmadan sorumlu tüm tarafların esas alınası 

gereken temel bir yükünılülüktür. Etik kurullar ve 

gönüllüden özgürce alınmış, bilgilendirilıniş gönüllü 

oluru ("aydınlahlınış onam") gönüllülerin ko

runmasında bağımsız güvencelerdir. Bu olur, bir gö

nüllünün belirli bir klinik araştırmaya katılına is

teğinin, araştırma ile ilgili olarak kararını 

etkileyebilecek her türlü bilginin (olumsuz etki ya

pabilecekler de dahil), kendisine verilınesinden soma 

kabulünü ve bunun belgelendirilınesirü sağlayan im-
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zalı özel bir formdur. Ek olarak, bilgilendirme sı

rasında verilen bilgilerin yazılı olduğu mehÜ de içer

mektedir. Yazılı Aydınlatılınış Onam formu; araş

tırmanın amaçlarının, potansiyel yararların111, 

risklerinin ve getireceği sıkıntıların, Helsinki Bil

dirgesi'rün güncel şekli.ne uygun olarak haklarının ve 

sorumlulüklarının anlayabileceği bir dille gönüllüye 

açıklanmasından sonra istenir ve açıklamada yer alan 

bilgileri içeren metin, anam formuna eklenirs. 

Klirük ilaç araştırmalarının tüm araştırma türleri ara

sında önemli bir yeri vardır, çüILk:ü bu araşhrmalar 

hasta ya da sağlıklı olsun gönüllü insan denekler üze

rinde yürütülınektedir. Klirük ilaç araşhrmalarında 

araştırılaı1 ilacın söz konusu denek için yararlı mı za

rarlı mı olduğu konusundaki değerlendirme ancak 

araştırmanın sonunda kesin olarak yapılabilir; bu ne

denle de denek böyle bir araştırmanın öğesi olınakla 

belirli bir riski, ister kendisi için olsun ister başkaları 

için olsun, daha uygulamanın başında alınaktadır. 

Özellikle sağlıklı bir insanı, gereksinmediği olası ya

rarları ve uğrayabileceği olası zararları olan bir ilaçla 

ilgili araştırma programına dalül ehnek, onu bir baş

kasının ya da tüm insanlığın yararı için denek olarak 

kullanmak etik açısından haklı çıkarılabilir mi? De

neği tedavi ehneyi amaçlamayan araştırmalarda 

henüz işin başında deneğe uygulanacak yöntem, 

olası yararları ve zararları tüm açıklığıyla anlahlmalı 

ve özerk birer birey olarak sağlıklı gönüllüler, araş

tırma projesine kahlıp katılmamakta tümüyle özgür 

bırakılmalıdırlar. Sağlıklı gönüllü deneklere bu uy

gulamaya kahlıp katılmamakta tümüyle özgür ol

dukları, araştırmanın herhangi bir anında herhangi 

bir neden göstermek zorunda olmaksızın araş

hrınadan çekilebilecekleri ve bu durumda araş

tırmacının kendisinden elde ettiği verileri kul

lanmasına izin vermeme hakkının da olduğu, 

araştırma sırasında kendisinden alınan bilgilerin gizli 

tutulacağı bildirilir. Kişi bu bilgileri aldığını ve an

ladığını, hiç bir baskı altında kalınaksızın kararını 

verdiğini gösteren bir belgeyi imzalayarak araş

hrmaya katılır. Sağlıklı deneğin araşhı-maya kahlıp 

1 
! 
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katılmamakta özgür olabilmesi için, araştırmaya ka

hlma karşılığında kendisine sağlanacağına söz ve

rilen çıkarların etik açısından "özgür istenci ze

deleyici" olmaması gerekir. Araştırmalarda denek 

olmayı kabul ehnek özgür istence dayalı özgeci bir 

davranışı gerektirir, bu nedenle de deneğin özerk

liğini en üst düzeyde gerçekleştirmek etik açısından 

zorunludur6. 

Hastanın tedavisiyle birlil<te giden, tedavi amacı da 

taşıyan klinik ilaç araşhrmalarında bu bil

gilendirmeye ek olarak hastaya, uygulamaya ka, 

tılmamaya karar verirse bunun sürmekte olan te

davisirü hiç bir biçimde etkilemeyeceği, katılmayı 

kabul etse bile arçışhrmanın herhangi bir anında her

hangi bir neden göstermek zorunda olmaksızın araş

hrmadan çekilebileceği, araşhrrna sırasında ken

disinden hiç bir biçimde ücret istenmeyeceği 

söylenmelidir. Hasta bu bilgileri aldığını, anladığını 

ve kararını özgür olarak verdiğini gösteren belgeyi 

imzalayarak araşhrmaya katılmalıdır6 . 

Özellikle plasebo ile yapılan çift kör araştırmalarda 

hasta tedavi olma süresi ve etkinliği konusunda da 

riske girmekte, örneğin kontrol grubunda yer al

dığında hem daha uzun süre rahatsızlığına kat

lanmak zorunda kalmakta, hem de kimi zaman te

davi olma şansından bir oranda vazgeçmektedir. 

Araştırmacı hastadan salt bir başkasının ya da ge

lecekte tüm insanlığın yararına, kendi tedavisinden 

özveride bulunmasını isteme hakkına sahip midir? 

Kontrol grubundaki bireylerden değerlendirme sü

recindeki tedaviyi ya da korunma önlemini esir

gemek etik bir durum mudur? Bilimsel yön

tembilgisinin öğeleri olan rastgele seçme yöntemi, 

plasebo kullanınu, kontrol gruplarının varlığı ve çift 

kör yönteminin uygulanması araşhrmarun geçerliliği 

ve güvenilirliğini arhrırken, kaçınılmaz olarak önem

li değer sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bi

limsel yöntembilgisirün tüm öğeleri (rastgeleleme, 

plasebo kullanımı, çift kör yöntemi vb.) kullanılarak 

yapılan klinik araşhrrnalarda "aydınlatılıruş anam 

. alına" daha da önem kazanmaktadır. 

Araşhrnıacının, Araştırmaya Konu Olan Bireylere 

Karşı Tutürn ve Davraroşlan Nasıl Olmalıdır? 

Araştırmacı deneğe saygılı olınalıdır. Ona zarar ya da 

sıkınh vermemelidir. Denekten bilgi toplarken, onu 

bilgi vermeye zorlamak; verilen bilgilerin araşhrma 

ekibinde yer alınayan kişilere açıklanması ya da bun

lar tarafından ele geçirilmesi önlenmelidir. Deney sı

rasında uygulanan madde ya da işlemler bireye za

rarlı ya da sıkıntı verici olabilir. Deneklere maddi ve 

manevi baskı yapılınarnalıdır. Bu nedenle de araş

tırmacı-hekimin, kolay etki altına alınabilir bazı özel 

grupları (mahkumlar, zihinsel özürlüler, yuva ço

cukları, ruh hastaları vb.) ya da hp fakültesi öğ

rencileri ve laboratuvar teknisyenleri gibi üzerinde 

baskı uygulayabileceği kişileri denek olarak kul

lanmaması önerilmektedir. 

Araşhımacı araştırma verilerinin gizliliğirün ko

rurunasına özen göstermelidir. Araşhrrna ekibinde 

yer alınayan ya da bu konuda denetim yapma yetkisi 

bulurunayanlar (etik kurul üyeleri dışındakiler), araş

tırmanın ham verilerine ulaşamamalıdırlar. Araş

tırma raporunda bireylere ait bilgilerin (verilerin) ya

yınlanması gerekiyorsa, ayrrnhlı tanıtıcı verileri 

yayınlamak için araşhrmanm tüm denekleri ta

rafından yazılı olarak bilinçli izin verilmedikçe bu bil

giler kodlanmış düzenekte verilmelidir. 

Araştırmacı-hekim araştırmaya katılan tüm de

neklerden yazılı aydınlatılımş onam almalıdır. Gü

nümüz tıp etkinliğinde gerek tam yöntemlerinin ge

rekse tedavinin uygulaması sırasında "aydınlahlmış 

anam" almak bir zorunluluk olmaktadır. Tıp bil

gisinin ilerlemesirün en temel gereklerinden biri olan 

insan üzerindeki araşhrmalar söz konusu olduğunda 

aydmlahlmış anam alma yöntemi daha kesin çer

çeveli ve daha ayrıntılı olma özelliği göstermektedir. 

Geleneksel klinik uğraşın etiği, hastanın yararının 

önde geldiği Hipokratik yaklaşımla düzenlenirken, 

bu ilkenin bilgiyi geliştirmek uğruna bir yana itilmesi 

olasılığı, araştırmaya özel etik ilkeler geliştirilmesirü 
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zorunlu kılrruşhr ki bu ilkelerin en önemlisi "ay- araştırmanın kendi yararlarını ön plana almadığını 

dınlatılıruş onamm alırunış olması" dır. Bu ilkeleri ka- anlamamaktadırlar. Araştırmanın arılammı kav-

baca 4 temel ö\";eye dayandırmak olanaklıdır: ramayan deneklerin araşhrmanın yöntemini her yön-

den kendi yararları ile ilişkili olarak yorumlamaları, 

Bilgi: Araşhrmanın hasta bakımı ile ilgili doğrudan yarar-risk değerlendirmesini yapmamaları ise olası 

ya da dolaylı bir bilgi arhşı sağlayacağı konusunda görünmektedir. 

akılcı bir beklenti olmalıdır. 

Gereklilik: Bilgideki bu arhşı sağlamak için hastaların 

denek olarak kullanılmasından başka uygulama ola, 

nağı olmamalıdır. 

Yarar: Bilgide beklenen bu arhşın deneğe ve öteki 

hastalara olası yararları, araşhrmanm içerdiği zarar 

olasılığını göze almaya değecek önemde olmalıdır. 

Onam: Hastalar araşhrmaya geçerli onarn ver

melidirler. Bu geçerlilik ancak özgür olarak ve uygun 

bilgiye dayanılarak verilirse gerçekleşmiş olur6,7. 

Tedavi Yanılsaması Nedir? Nasıl önlenebilir? 

Araştırmalarla ilgili bu durum öncelikle araşhrmacı

hekim tarafından açıkça kavranmalıdır. Aynı za

manda ldinisyen olarak da çalışan araşhrmacılar, 

araştırmada denek/hastaya uygulanan işlemin, ona 

tedaviye benzer biçimde yarar ·sağlayacağı ya

nılsamasına kapılma eğilimindedirler. Araşhrmacı

hekimin, "araşhrmacı" ve "hekim" kimlikleri çahşma 

halinde olup, kimi zaman "araşhrmacı" kimliği öne 

geçebilmektedir. Bu eğilim her zaman kötü bir ni

yetin göstergesi olarak da kabul edilmemelidir. Ço

ğurılukla bu önkabul, üzerinde bilinçli olarak dü

şünülmerrüş bir yanılgının sonucudur. Araştırıcının 

işini kolaylaşhrdığı ve onun sağalhcı kişilere özgü 

tartışılmaz bir yetke ile donanmasını sağladığı için, 

bu yanılgının doğal olarak ortadan kalkınası oldukça 

Deneklerin araşhrma projeleri ile ilgili olarak ken- güç görünmektedir. Araştırmacı klinisyerıler ancak 

dilerine verilen bilgileri anlamamaları ya da ha- araştırma konusunda eğitildikleri ölçüde bu tu-

tırlamamaları veya "tedavi yanılsaması" dediğimiz tumlarını sorgulama çabası içine girebilirlerB. 

durumun meydana gelmesi orıların onaırılarıru ge

çersiz kılmaktadır. "Tedavi yanılsaması kavramı"; 

hasta deneğin zihin düzeneğinde araşhrınacı ile 

hekim rollerinin kavramsal olarak ayrışmamış olması 

durumudur. Çoğu zaman bu durumdaki hasta."araş

hrına" kavramım arılamamakta, bunu tedavi ile doğ

rudan ilgili, kendisine iyi gelecek bir uygulama ola

rak değerlendirmektedir. Bu nedenle bilgi verilse bile 

içinde bulunduğu riskin kendisi açısından gerekli mi 

gereksiz mi, araşhrmaya katılmasının kendisi açı

sından yararlı nu zararlı mı olduğırnu gerçek an

lamda değerlendirememektedir. Özellikle deneği te

davi etıneyi amaçlamayan araştırmalarda "tedaviye 

yönelik olmayan araşhrma" kavramının deneğe açık

lanması çok önemlidir. Hastaların denek olarak araş

tırmaya katılma amaçları genellilde daha iyi bir sağ

lık hizmeti ya da ek yardım almaktır ve denekler 
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Hastaların denek olup olmamak konusunda gerçek 

bir onam verebilmeleri için araştırmacının, gereklı ve 

yeterli bilgile"ndirmeyi (araştırmanın amacı, yöntemi, 

risk-yarar değerlendirmesi vb.) yapması zorurıludur. 

Onlara araşhrmada tek tek arıların kişisel yararlarının 

düşünülmediği, kimi zaman bunun tümüyle karşıh 

bir durumun bile ortaya çıkabileceği söylenınelidir. 

Ancak hastaların araşhrınalarda denek olmayı kabul 

etınelerinin en önemli nederılerinden birinin söz ko

nusu "tedavi yanılsaması" kavramı olduğu göz önün

de tutulacak olursa, araşhrmacılarm bu bilgiyi has

taya vermek istememeleri, kısmen vererılerin de 

hastanın bu bilgiyi arılayıp arılamadığını de

netlememeleri şaşırhcı olmama:lıdır. Araştırmacının 

böyle bir yanılgıyı kullanması ise etili: açısından onay

lanamaz bir tutumdur9. 
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Araştırmacının Kendisine Sorması ve Y arutlaması 

Gereken Sorular Şunlar Olabilir: 

Deneklere uygulanması önerilen işlemler güvenli 

miclir? 

Hemen hemen bütün tanısal işlemler, tedaviler ve 

korunına yöntemleri az çok tehlike içerirler. Araş

hrmacı.nın önemli bir amacı da yeni bir uygulamanın 

daha yaygın kullanım için kabul edilmesinden önce, 

böyle olası tehlikelerini arayıp bulmak ve var olan bu 

riskleri değerlendirmektir. Var olan riskin ciddiyeti, 

tedavi edilmekte olan hastalığın riskiyle birlikte dü

şünülmelidir. Örneğin, olağan üst solunum yolları in

feksiyonları için yeni bir tedavinin denenınesinde 

izin verilebilecek risklerle, lösemi için yeni bir tedavi 

denemesine izin verilebilecek riskler birbirinden kuş

kusuz çok farklıdırıo. 

Kontrol grubundaki deneklerden değerlendirme sü

recindeki tedaviyi esirgemenin ve araştırma gru

bundaki bazı hastalara plasebo vermenin ge

reklilikleri nelerclir? 

Araştırmayı sürdüren araştırmacı-klinisyenler yeni 

tedavinin kabul edilmiş tedaviden daha etkili olup 

olmadığından emin değillerse, araştırma devam ede

bilir. Ancak araşhrmacı-klinisyen yeni tedavinin ger

çek üstünlükleri olduğıına inanıyorsa, kontrol gru

bundakilerin deneye kahlmalarmı istemek nasıl 

değerlendirilecektir? Bu konudaki sorunlar da her 

zaman apaçık değildir. Örneğin, pıhtılaşmayı ön

leyici ilaçların kalp damar hastalıklarında uy

gulanabilirliğine ilişkin bir kontrollü deneyde, bu 

ilaçların olasılıkla yararlı olabileceğine ilişkin açık ku

ramsal kanıtlar vardı ve bu yüzden böyle bir deney 

düzenlemenin ahlak dışı olup olmadığı konusunda 

pek çok tarhşma yapıldı. En sonunda kontrollü bir 

deney üzerinde anlaşılıp uygulamaya başlandı. 

Ancak bu ilaçların yararlı olmadığı gibi, gerçekte za

rarlı olduğu gösterildiğinden deneyin ta

mamlanınadan önce durdurulması gerekti. Çünkü 

pıhhlaşmayı önleyicilerin verildiği hastalarda beyin 

kanamalarında önemli bir artış meydana gelmişti ı ı. 

Kontrol gruplarında plasebo ilaç veya sahte tedavi 

uygulamaya, araşhrmacı-klinisyenler standart te

davilerin sonuca etkisinin çok az olduğunda anlaşmış 

olduklarında izin verilebilir. İyi bir genel kural pla

sebo veya sahte tedavinin araştırma kapsarrundaki 

bütün hastaların aydınlahlmış onamları alınınadan 

kullanılmamasıdır. Tıp araşhrmaları etiğinin temel 

taşı olarak kabul edilen Helsirıki Bildirgesi'nin dü

zeltilmiş beşinci versiyonu (Ekiın-2000,Edinburg), kli

nik denemelerde plasebo kullanılmasını teşvik et

memesi ve araşhrmacıların denemenin sonunda 

katılanlara "karutlanınış en iyi" tedaviyi sunmak zo

runda olmaları nedeniyle çok çeşitli tepkiler almaya 

devam ehnektedir. Helsinki Bildirgesi'nin 

29.maddesinde açıkça şunlar belirtilmektedir: yeni te

daviler, plasebo ile değil, "günümüzde mevcut en iyi" 

tedavi ile karşılaşhrılarak sınanmalıdır; plasebo sa

dece karutlarunış herhangi bir tedavi bu

lunmadığında kullarnlabilir. Bazı araşhrmacılar ve bi

yoetik uzmanları, plasebo kullanı.mı ile ilgili 

önerileriı1 yersiz ve gereksiz olduğlmu ve ileride ya

pılacak araşhrmaları engelleyeceğini dü

şünınektedirler. ABD'de FDA (Food and Drug Ad

ıninistration) ve DHHS ( Deparhnent of Health and 

Human Services ), herhangi bir zorunluluk ge

tirmeyen bu bildirgeyi desteklemek konusunda ta

rafsız kalmıştır. Alternatif bir model olarak, ilaçlarla 

ilgili düzenlemelerden sorumlu kurumların uluslar 

arası bir konsorsiyumu olan !CH (Intemational Con

ferense on Harmonisation) standartları gös

terilınektedir. ICH'a göre, "plasebo kullarunarun sa

kıncalı olup olmaması, olağan tedavi uygulanınayan 

kişilere ne olduğuna bağlıdır". Başka bir deyişle, kişi 

zarar görn1eyecekse plasebo verilebilir. Ancak bu tür 

genel ve geniş kapsamlı ifadelerin yorumları ve uy

gulamadaki anlamları bularukhr. Önümüzdeki gün

ler bu bakımdan yeni tarhşmalara gebedirl2,B 
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Bazı özellikli kişi ya da grupların araştırınada denek 

olarak kııJlanılması nasıl değerlendirilebilir? 

Gebeliğin çok erken dönemindeki kadınları, yan et

kilere çok duyarlı alınası olası bireyleri (astımlılar, 

ilaç allerjisi öyküsü olanlar vb.) bir ilaç araş

tırınasmda denek olarak kullaıunadan önce iyice dü

şünmek gerekir. Bu tür durumlarda uygun çözümler 

bulunmalıdır. Psikiyatri hastaları, yaşlı bireyler, 

bebek ve çocuklar bir araştırmada denek olarak kul

lanılmadan önce kendilerinden ya da vasilerinden/ 

velilerinden aydınlatılmış onam alınmalıdır. 

Araştırmacıların mahkumlarla , zihinsel özürlülerle, 

yuva çocuklarıyla çalışmaları, etik ve hukuk açı

sından olumsuz bulunarak günümüzde pek çok ül

kede yasaklanmıştır. Etik açısından bu kişilerden ya 

da veli veya vasilerinden alınan onaın aydınlatılmış 

bile olsa, bir tür baskı altında alınmış sayılmaktadır. 

Ayrıca bu tür araştırmaların bilimselliği de son de

rece tartışmalıdır. Özel çevresel koşullarda yaşayan 

mahkumlann ve buna ek olarak kimi duygudurum 

bozukluklarına sahip olına olasılıklarının çok yüksek 

olduğu başka bilimsel çalışmalarla ortaya koyulmuş 

olan yuva çocuklarıyla, tümüyle sağlıklı sa

yılamayacak olan zihinsel özürlülerin bilimsel açıdan 

sağlıklı ömeklem grubunu oluşturmak için ne denli 

uygun bir seçim olduğu son derece tartışmalıdır. 

Çoğu zaman bu gruplardan elde edilen veriler ancak 

benzer bazı başka gruplar konusunda bilgilenmek 

için uygun olabilecektir. 

Araştırınacı-hekimin deneklerden aldıği ay

dırılatılınış onaın hangi durumlarda etik açıdan ge

çerlilik taşrmaz? 

Aydmlatılımş anamın üç temel özelliği olan, "yeterli 

bilgi alına", "hastanın yeterliği" ve "baskı altında ol

mayışı" koşulları gerçekleşmediği durumlarda, on

lardan alınan onam geçerlilik taşımayacaktır. Klinik 

araştırmalarda deneğin özerk bir karar verebilmesi 

için bir araştırma kapsamında olduğunu, araş-
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tırmanın ne dem.ek olduğunu, kendisinin bu araş

tırmadaki konumunu ve daha genel olarak içinde bu

lunduğu durumu bilınesi gerekmektedir. Bu bil

gilendirme, hastanın hastalığı ve tıbbi tedavi ile ilgili 

bilgilendirilmesinden farklı olarak, araştırınaya iliş

kin bilgileri de kapsamalıdır. Genellikle araş

tırmalarla ilgili bilgilendirmede en sık göz ardı edilen 

bilgiler araştırmanın yöntemine ilişkin olanlardır. 

Oysa deneğin araştırmadaki konumunu de

ğerlendirebilmesi için bu bilgiler öncelikli bir öneme 

sahipbr. Bu bilgilerin denekle paylaşılınadığı araş

tırınalarda bilgilendirmenin tam ve etkili olarak ya

pıldığı, dolayısıyla geçerli anamın elde edildiği söy

lenemez. Bu durumda aydınlahlımş onam, 

araştırmaya katılan tüm deneklere gruplara ayırma 

işleminin tümüyle rastlantısal olarak yapıldığı; yeni 

ilacı ya da öteki uygulamayı alma şanslarının eşit ol

duğu; deneyin kendisinde meydana getirebileceği 

olası yararlar yanında .olası zararlarının da bu

lunduğu; deneyden istediği an çekilme hakknun ol

duğu bilgisinin verildiği ve deneklerin de bütün bun

ları anlayıp onam verdikleri anlanuna gelınektedir. 

Özellikle "deneyden çekilme hakkı"run bildirilınesi, 

bir araşhrmacmın benimsemesi gereken en önemli 

sorumluluklarından birisidir. 

Klinik llaç Araşbnnalarında Özne-Nesne, Amaç

Araç Ayruru ve Bunun Tıp Etiği Açısından önemi 

Etik alanında çok temel iki nokta ya da ayırımdan bi

risi, ahlaki değerlere sahip olan kişiyle onun bu de

ğerleri yönelttiği başkaları aras111daki ''özne-nesne'' 

ayrımı ya da , saptaması; ötekisi ise kişinin hangi 

tutum ve davranışları hangi sonuca ıılaşmak için kul

landığı konusundaki "amaç-araç" ilişkisi ya da ay

rımıdır. Etikte aınaç-araç ilişkisinin genelde daha sık 

gündeme geldiğini, yine bizim konumuz açısından 

da daha belirgin, daha önde görünen bir geçerliliğe 

sahip olduğunu görürüz . 

Kesin tedavisi bilinmeyen hastalıklarda, tedavide et

kili olabileceği yolunda güçlü kanıtlar bulunan bir ila-
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cm ya da yöntemin denenmesi veya yerleşik bir le· 

davisi bulunmasına karşılık, yeni ve daha olumlu 

özellikleri olan bir tedavi yönteminin denenmesi sı· 

rasında "hasta denekler" kullanılınaktadır. Tedavide 

hangi yöntemin kullamlacağının saptanması sı

rasında, hastanın bir araştırma kapsamına alınması 

düşünülürse, o artık bir "denek" konumuna gelmiş 

olınaktadır. Denek konumunda olınak, bi· 

linınezlikten kaynaklanan belirli bir riski kabul 

etmek anlamına gelınektedir. Her araşhrma en az bir 

bilinmezden yola çıkhğına göre, bu, kaçımlınaz bir 

durumdur. Klinik araşhrınalarda denek her zaman 

bir bilgi nesnesi, dolayısıyla etik açısında~ da bir 

"araç" konumundadır. Tedavi amaçlı klinik araş

hm1alarda ise "hasta denek", bir açıdan, kendi so

runu açısından "amaç" olarak görülebilınektedir. 

Araştırmalarda denek olınayı kabul etmek (özellikle 

sağlıklı gönüllü denekler için) özgür istence dayalı 

özgeci (alturistik) bir davramşı gerektirir. Araş

tırmanın temel amacının "bilin1sel bilgiye ulaşmak" 

olduğu ve bunun için de sağlıklı, canlı insan be

deninin bilgi nesnesi olarak kullamldığı, "tedavi 

amaçlı olınayan" araştırmalarda ise, denek tümüyle 
"araç" durumundadır. 

Klinik ilaç araştırmalarına özne-nesne ilişkisi açı

sından bakıldığında nesne üzerinde araşhrına ya

pılan kişi yani denek, özne ise bu araşhrma ile ilgili 

olarak sözünün bir biçin1de geçerliliği olan araş

tırmacı hekin1dir. Ancak esas olan araştırmamn ilgili 

tüm tarafları için "paylaşılan sorumluluk"tur. Çünkü 

ahlaki değerlerin söz konusu olduğu çoğu durumda, 

insanlardan yerine getirmelerinin istendiği, is

teneceği beklentilerin1iz vardır. Peki ilaç araş

tırmalarında kimler "taraf' olmaktadır ki onların so

rumlulukları, yükümlülükleri, yasal zorunlulukları 
söz konusu olsun? Burada öncelikle, Üzerlerinde ilaç 

araştınrıası yapılan hasta ve/veya sağlıklı gönüllüler 
söz konusudur. Bu konuda onlar en başta ken

dilerine karşı sorumluluk duyulınası gereken kümeyi 

·oluşturmaktadırlar. Araştırmayı yürüten, insanlar 

üzerinde ilaç araşhrması yapan araşhrıcı hekin11er, 

akla ilk gelen sorumlular kümesini oluş

turmaktadırlar. Araştırma etik kurulları ve bu ku· 

-----··--- -----------

rulların üyeieri de bir başka sorumlular kümesidir. 

Etik yönünden bir başka sorumlu taraf da, ilaç üre· 

ticisi ve pazarlayıcısı firmalardır. Hukuk açısından 

tüzel kişilik olarak bilinen devlet kurumları ve özel 

kuruluşların sommluluklarırnn da yine kişilere, bi· 
reylere yönelik olduğu unutulmamalıdır H 

Klinik İlaç Araşhrınalarında A:raşhrmacı Olınak 

Klinik ilaç araşhrmalarında yetkin bir araştırmacı 

olmak, sımrlarıru belirleyebilen, gereksinim duyduğu 

bilgileri elde etmek için ilgili uzmanlara ulaşabilen, 

araştırmasının etkinlik ve güvenilirliğini koruyabilen 

bir araşhrmacı olmayı gerektirmektedir. "Yetkin ve 

yeterli" araştırmacı olınak araştırmanın yon· 

tembilgisine sahip oL'TI.anın yamnda "iyi etik do· 

naruma" sahip olınayı da gerektim1ektedir. Araş· 

tırmacınn1 çalışmanın her aşamasında kendisini etik 

yönden sorgulayabilınesi, ancak özel eğitimle ka

zanılan bir niteliktir. Bu noktadan hareketle, klinik 

ilaç araşhrması yapacak her hekim, araştırma me

todolojisi eğitimiyle birlikte, araştırma etiği eğitin1i de 

alınalıdır. Randomize, kontrollü ve çift kör yön

temiyle yapılan yani yöntembilgisi açısından tam do· 

nanırnlı olan bir araştırma, hasta ve sağlıklı denekler 

açısından en çok etik soruna yol açan araştırma ola

bilir. Araşhrma etiği ve araştırma metodolojisi eği· 

tin1lerinin birleştirilmesi bu sorunlarla başa çıkmakta, 

başarıyı yükseltici olacakhr . 

Hekimin özen gösterme borcu, özellikle klinik ilaç 

araştırmalarında, araşhrmarun her aşamasında, araş

hrmanm uygulanması bakımından geçerlidir. Sağ

lıklı/hasta gönüllü denek, araştırmacı·hekin1e, ha· 

yatı, beden bütiinlüğü ve sağlığı gibi en üstün kişilik 

değerleri üzerinde tasarruf etme imkanı ta

nımaktadır. Bu nedenle de aranacak özenin ölçüsü 

son derece yüksek tutulmalıdır. Özellikle kul

lamlacak ilaçla ilgili olarak riskler arttıkça, hekin1den 

beklenen özenin ölçüsü de yükselecektir. Hekim araş

hrma yapacağı ilaçla ilgili olarak ve araştırmarnn 

yöntembilgisi hakkında en üst düzeyde bilgi ve tec· 

rübeye sahip olmalıdır; gönüllülerle, araşhrma ila· 

cıyla, kayıt ve bildirin1le ilgili sorumluluklarınır. far· 

kında olınalıdır. Araştırmacı hekim, araştırmada yer 
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alan bütün personelin ve hasta bakımının diğer yön

leri ile uğraşan kişilerin de benzer özeni göstermeleri 

konusunda denetleyici olmalıdır. 

Klinik İlaç Araştı:rmalarmda Ortam Formunun Dü

zenlenmesi 

Klinik ilaç araşhrmalarında aydınlatılrruş onam for

munun düzenlenmesi ile ilgili gerekler İyi Klinik Uy

gulamalar (İKU) Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak bil

dirilmiştir5. Bu kılavuza göre aydınlahlmış onam 

formu bilgilendirme metni ve onun sözlü ifadesi, şu 

açıklamaları anlaşılır şekilde içermelidir: 

Kah]ınan çalışmanın bir araşhrma olduğu, 

Araştırmanın an1ac1, 

Araştırmadaki tedaviler, 

Araştırma sırasında uygulanacak olan ve invasif iş-

leırıleri de içeren yöntemler, 

Gönüllünün sorumlulukları, 

Araştırmanın deneysel kısımları, 

Gönüllü için söz konusu olabilecek riskler veya ra

hatsızlıklar, 

Beklenen yararlar (Gönüllü için amaçlanan bir klinik 

yarar yoksa, gönüllü bu konuda da bilgilendirilir), 

Gönüllüye uygulanabilecek alternatif işlemler veya 

tedaviler, bunların olası yararları ve riskleri, 

Araşhrınaya bağlı bir zarar söz konusu olduğunda 

gönüllüye, bunun nasıl tazmin edileceği, te

davinin nasıl yapılacağı, 

Gönüllüler için araştırmada yer almaları nedeniyle, 

öngörülüyorsa, yapılacak ödeme, 

Gönüllüler için araştırmada yer almaları nedeniyle 

öngörülü.yorsa, karşılanacak masraflar, 

Gönüllünün araşhrmada yer almasının isteğine bağlı 

olduğu, araştırmada yer almayı reddedebileceği 

veya herhangi bir aşamada araştırmadan ay

rılabileceği, bu durumun bir cezayı veya gö

nüllünün yararlarına engel duruma yol aç

mayacağı, 

İzleyicilerin, yoklama yapanların, etik kurulların, 

resmi makamların gönüllüye ait hbbi bilgilere ula

şabileceği, ancak bu bilgilerin gizli tutulacağı, gö

nüllünün veya yasal temsilcinin aydırılatılmış 

anam formunu imzalamakla bunu kabul ettiği, 

Gönüllünün kimliğini ortaya koyacak kayıtların gizli 

tutulacağı, 

Araştırma sırasında ortaya çıkan, gönüllüleri il

gilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda, 

bunun gönüllüye veya yasal temsilcisine derhal 

bildirileceği, 

Araştırma hakkında ek bilgi alınabilecek kişiler, gö

nüllülerin hakları ve araşhrmaya bağlı bir zarar 

olduğu taktirde başvurulacak kişiler, 

Gönüllünün isteği dışında araştırmadan çıkarılacağı 

durumlar, 

Gönüllünün araşhrmada yer alması öngörülen süre, 

Araştırmada yer alacak gönüllülerin sayısı, 

CIOMS (Council far lııtemational Organi?.ations of 

Medical Sciences)'un yayınladığı "İnsan Denek İçeren 

Biyomedikal Araştırmalar İçin Uluslararası Etik ll

keler" kılavuzunda15 bizim İKU Kılavuzunda yer al

mayan, ancak önemli olduğunu düşündüğümüz il

keler de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

gönüllünün, araştırma nedeniyle sağlığı bo

zulduğunda ya da sakat kaldığında alacağı tazminat 

ve tedavi için yararlanacağı sigorta (eğer varsa) ile il

gilidir. Bu konu ile ilgili bilgilendirmenin de ay

dırılatılrruş anam formunda yer alması gerekınektedir. 

Bir diğeri hiyerarşik yapıda bir grubım üyelerinden 

(örneğin tıp, eczacılık ve henışirelik öğrencileri, has

tane ve laboratuar personeli, ilaç endüstrisi çalışanları 

ve silahlı kuvvetler üyeleri gibi) alman anamın serbest 

iradeye dayandığının garantilenmesine özel dilckat 

gösterilmesi ile ilgilidir. Onamma ayıu şekilde özel bir 

dikkat gösterilmesi gereken diğer etkilenebilir gruplar; 

radikal tedavisi olanaksız hastalıkları olanlar, hu

zurevleri sakinleıi, mahkınnlar ve tuhıklular, işsiz 

veya çok düşük gelirli kimseler, acil servis hastaları, 

bazı etnik ve ırksal azınlık grupları, kalacağı yeri ol

mayanlar, göçebe ve mültecilerdir. Eğer, bu et

kilenebilir gruplar klinik ilaç araştırmasına alınacak 

popülasyonun bir kısmım teşkil ediyorsa, etik ku

rullar, aydırılatılırnş onam alma işleminin uy

gunluğuna daha fazla özen göstennelidirler15. 
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SONUÇ 

Görülüyor ki klinik ilaç araştırmalarının etiği, bir so

rumluluğun standart koyucusudur: "Bu güçlü ve uz

manlaşmış araştırma girişimleri çerçevesinde araş

tırmada kullanılan insan denekler nasıl gözetilmeli 

ve korunmalıdır?" sorusu ise yalıuzca tıp etikçileri ta

rafından değil, araştırmaların uygulayıcıları ve ilgili 

tiim taraflar açısından da üstlenilınelidir. İlgili ve so

rumlu olmak açısından, araşhrmanın sınırlarını ge

nişleten bireyler ve kunırnlar etik olarak haklı gös

terilebilir amaçlarım ortaya koymalıdır. Araştırma 

etiği; araştırmanın insan denekleri içeren gözetiın ve 

koruma sağlamanın ahlaki yararları ile insanoğlunun 

ölüm, sakatlanma ve hastalıklar karşısında verdiği ta

rihsel savaşın sürmesi için araşhrmacılara sağladığı 

yarar arasında bir sözleşmedir. 

Harvard Tıp Fakültesi Transplantasyon Cerrahisi 

A.D.'dan Dr. Francis D. Moore şöyle demektedir: "İyi 

bir biyolojik bilim, bir hümanistin beğeneceği etiğe 

sahip olınalıdır. Yeni ameliyatları bilimsel olarak 

kabul edilebilir kılan etkenler, onları etik olarak 

kabul edilebilir kılanlarla aynıdır". Kuşkusuz, in

sanlar üzerinde yürütülen klinik ilaç araştırmaları ile 

ilgili olarak da bunu düşünebiliriz. Yeni ve etkili ilaç

lar geliştirmek için yapılan araştırmalar günümüzde 

son derece doğal karşılanmaktadır ve bu çalışmalar 

tüm toplurrılarda ortak olan bazı iyi belirlenmiş bi

limsel standartlara ve etik kurallara uygun olarak yü

rütülmektedir. Bir araştırmanın bilimsel açıdan ge

çerli ve güvenilir alınası için onun etik açıdan da aynı 

nitelikleri taşıması; denek haklarım ve deneğin özerk

liğini gözetınesi, amaç-araç ilişkisi bakımından haklı 

çıl<arılabilir alınası gerekir. 
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