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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE 

FARMASÖTİK ENDÜSTRİSİ il(*) 

ilaç Dağıtım Kanalları 
1978 den bu yana farmasötik; 

endüstri gelirinin onemli kısmı top· 

tan satışlardan gelmektedir. Pera

kendeciler doğrudan doğruya en

düstriden <%22.8) veya toptancıdan 

alım yapmakta.dırlar. 

Birleşik Devıetıerde tüketici 

düzeyinde ilaç dağıtım sisteminin 

de Fransa'dakinden çok farklı ol. 

duğunu belirtmek gerekir. Genellik

le tıbbi merkezlerin (sağlık kuru

luşlarının) yakınında yer alan ec

zanelerden başka büyük süpermar

ket zincirleri de (Dart Drug, Peop· 

les Drug, Walgreens) klasik bir da

ğıtım sistemi oluşturmaktadırlar. 

Burada reçete ile verilen ilaçlar ve 

aspirin, bizmut gibi OTC müstah

~arlar alınabileceği gibi, tüketici a

let ve giyim bölümünde meşrubat, 

elektrikli ev aletleri gibi şeyleri de 
bulabilir. 

Etik müstahzarların satış de

ğeri 1978'de 8 milyon dolar olup 

1972 raporuna göre %66 artış gös

termektedir; halbuki reçete sayısı 

1975 den bu yana %10 azalma gö;

termiş olup 1.4 milyondan binz 
fazladır. 

Dış {ilkelerdeki Satış 

1981 Amerikan endüstrisi ıçm 

iyi bir yıl olmamıştır. Ekonomik 

durgunluğa ilaveten diğer paralar 

karşısında doların değer kazanma

sı da ticaret dengesi 1 milyon doh
rı aşan (dış satım 1.5 milyar dola~, 

iç alımı 450 milyon dolar) farmasö

tik endüstrisi üzerinde etkili o! 

muştur (Tablo 6) . Ancak Birleşmiş 

Milletlerin son istatistikleri (1977) 

evrensel olarak dış satımı en faz

la olan ülkenin Birleşik Devletlzr 

değil, B. Almanya olduğunu gös

termektedir ki bu ülke ayrıca iç 

alımı en fazla olan ülke olarak rLı 

sınıflanmıştır ve ticari dengesi 628 

milyon doları aşmaktadır. Frans'.:l 

dış satımda 5., iç alımda da Alman

ya ve Japonya'dan sonra 3. sırada

dır. 

Enfeksiyonlara karşı kullanılan 

ilaçlar büyük farkla önde gitmek

te olup totalin dörtte birinden faz

lasını oluşturmaktadır. Dış satımın 

%33'ünün tehlikeli enfeksiyon ha:;

talıkların yaygın olduğu sıcak böl

gelerdeki gelişmekte olan ülkelere 

yapılması bu durumu açıklamakta

dır (Tablo 7l. 

(*) Gül Ayanoğlu (H.ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Hacettepe - Ankara) tarafından Politique, Administration, 
Recherche Industrie, Sante No. 70, 11, 1982'den çevrilmiştir. 
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Tablo 6. İlaç Dışsatunının Yapıldığı Yerler 
(Yıl : 1979, Milyon Dolar Olarak) 

Afrika $ 36.l % 2.3 
Amerika Devletleri $ 245.8 % 15.5 
Avustralya ve Y. Zelenda $ 43.0 % 2.7 
Asya Ülkeleri $ 179.2 % 11.3 
(Japonya hariç) 
B. Avrupa $ 703.6 % .44.2 . 
D. Avrupa $ 11.6 % 0.7 
Japonya $ 249.9 % 15.7 
Kanada $ 121.5 % 7.6 

Tablo 7. 1977 -1978'de Dış Ülkelere Satılan Etik Müstahzarlar 
(Yıl : 1978 : 6,567 milyar dolar olarak) 

Sınıf veya kullanımı 

Anti - enfeksiyon 
Sinir sistemi 
Solunum sistemi 
Sindirim ilaçları 
Hormonlar 
Kardiyovasküler 
Vitaminler 
Dermatoloji 
Biyolojik müstahzarlar 
Diagnostik 
Diğer 

Araştırma ve Geliştirme {R ve 

D, Ar-ge) •. 

Farmasötik endüstrisi 1940'dan 
beri R ve D (Ar - Ge) ye 13 mil· 

yar dolardan fazla yatırım yapmış

tır. 1979 için total bütçe 1.5 milyar 
dolardan fazla olup 1978'e göre 
%13 artış göstermiştir. Diğer ülke
lerdeki araştırmanın d·a artmaya 

devam ederek 1979 da %15 artışla 

(1963 de %7'e kıyasla)' 222 milyon 
a·olara ulaşmış olması ilginçtir. 

R ve D'ın hissesi 
Endüstrinin total iş hacminin 

% olarak rölatif kısmı 
1977 1978 

25,9 
14,0 
12,0 
8,4 

10,8 
8,6 
6,0 
2,5 
1,2 
0,6 
8,8 

100,0 

25,1 
14,5 
12,2 
10,8 
10,2 
9,2 
5,5 
2,8 
1,2 
0,1 
8,4 

100,0 

giderek artan bir bölümünün R 
ve D'e ayrılmam bunun dinamizmi 
hakkında bize bir fikir vermekte
dir. Son 5 yılcla buna ayrılan pay 

%11.5 civarındaydı (etik müstah
zarlara kıyasla) farmasötik endüst
risi 1978 de a:,·aştırma ve yeni ilaç
ların pazarlanması için 1,215 mil
yar dolar (R ve D in %81 i) harca
dı. Geri kalan %19 (285 milyon $\ 

ise· mevcut müstahzarların gelişti

rilmesine harcandı. R ve· D tüm 
satışlarla kıyaslanırsa buna ayrılan 
pay çok zayıf kalır; %6.2 kadar. 
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dır. Buna rağmen komşu endüs'. 

rilere kıyasla çok büyük bir değer 

dlr : kimya ve tarım - beslenme en . 

düstrilerinde R ve D'ye ayrılan his 

se total satışların sırası ile %3,65 

ve 0,4'üdür. 

Farmasötik şirketlerin yıllık 

raporlarının sentezi endüstriler a

rasında bir homojenlik ve yüzde 

!erin de de şaşılacak bir stabilite 

olduğunu göstermektedir. 1978 ve 

1979 da Johnson ve Johnson başta 

gelmekte, bunu Merek ve Eli Lilly 

takip etmekteydi. Upjohn ve Syntex 

1977 den beri devamlı bir gayretle % 

olarak en aktif olanlardır, satışları 

%9'n oluşturmaktadır (Tablo 8 - 9). 

Tablo 8. Araştırma İçin Yapılan Harcamalar 

1977 1978 1979 

Milyon Satış Milyon Satış Milyon Satış 

Firma do lal' %si dolar %si f\Olal' %si 

Abbott 66,"i 5 76,2 5 85,4 5 

American Home Prod. 65,9 2 74,5 2 90,1 2 

Baxter Travenol 37,1 4 40,4 4 47,0 4 

Bristol - Myers 82.5 4 90,6 4 103,0 4 

Johnson ve Johnson 131,6 5 163,6 5 192,7 5 

Eli Lilly 127,0 8 148,l 8 174,9 3 

Merek 144,9 8 161,4 8 188,1 8 

Pfizer 98,3 5 115,8 5 137,7 5 

Richardson - Merreı 33,9 4 40,0 4 45,2 4 

Schering - Plough 58,6 6 65,7 6 74,8 5 

Searle (G.D.) 5'2,8 7 56,1 7 59,5 7 

SmithKllne 61,8 8 77,3 7 97,3 7 

Squibb 54,5 4 61,6 s 68,6 5 

Sterling Drug 37,3 3 42,1 3 48,9 3 

Syntex 27,6 9 35,4 9 42,1 9 

Upjohı:ı 102,3 9 115,6 9 123,3 9 

Warner - Lambert 80,7 3 85,4 3 93,6 3 

Kaynak: PMA yıllık araştırması {1978 - 79) (Modifiye edilmiş) 

Dış ülkelerde Araştırma 

Amerikan Farnıasötik Endüst

risinin diğer üıkelerde yürütttlkle

ri R ve D ilerlemeye devam etmek

tedir ve 1978'de total tutarın %17' 

sini oluşturmuştur. Çok uluslu bü

yük Amerikan firmaları özellikle 

FDA nın sıkı önlemlerinden kaç

mak için dış pazarlara yönelmekte

dirler. 
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örneğin, Merek Co., 1979 da pi

yasaya 44 yeni ilaç sunmuştur, fa 

kat bunların ancak 8'i ABD ve/ ve

ya Kanada'da pazarlanmıştır. Ge

çen yıl ABD'de takdim edilen ilaç

ların büyük kısmı daha önce diğer 

ülkelerde sunulmuştu. Temmuz 

1975 ile Şubat 1978 arasında FDA 

Tıp için önemli olan 14 ilacı on.:ty

lamıştır. Bunlardaıı 13 tanesi diğer 



Tablo 9. Müstahzar Grubuna Göre Ar - Ge 

1977 1978 Sınıf veya kuUanış Ar - Ge Yüzdesi 
1977 1978 

1 Enfeksiyona karşı ilaçlar 19,2 18.9 
2 2 Sinir sistemi 17,0 10,'3 
4 3 Kardiyovasküler sistem 15,2 Hi,6 
3 4 Hormonlar 15,7 ıo.4 
5 5 Sindirim sistemi 6,0 ıı.:ı 
6 6 Solunum sistemi 4,0 4,0 
8 7 Biyolojik 3,1 3,2 
7 8 Deri Hastalıklar~ 3,2 J,l 
9 9 Vitaminler 2,5 2,4 

10 10 Teşhis için kullanılanlar 0,8 0,5 
Diğer 6,3 5,6 
Veteriner müstahzarlar 7,0 6,3 

ülkelerde 2 ay ile 12 yıl arasında 

değişen bir süreden beri pazarlan
maktaydı. Çeşitli örnekler verilebi
lir : 

Çocuk epilepsilerinde kulla
nılan Depakene (Abbott Labs.) 
Fransa'da ABD'den 11 Yll önce ka
bul edilmişti ki ABD de 2 milyon 
~işi bu nastalıktan müztariptir, 
ABD, antiastmatik olan ve Labora
toirs Fisons Corp (Bedford, Mass) 
çıkardığı Cromolyn'i kabul eden 65., 
Adriamisini (kansere karşı dünya
da en fazla kullanılan 2. ilal;) ka 
bul eden !ll. ülkedir. Pfizeir'in aıı

tiartrik ilacı olan Feldene 14 ül 
ketle kullanılmakta, fakat ABD'de 
kullanılabilmek için halen FDA'nın 
onayını beklemektedir. 

Araştırma Personeli 
1978 de farmasötik endüstri

sinde aktif olarak çalışmakta olan 
22675 personelden 4725'i (%21) b ir 
doktora derecesine sahipti. 5495'i 
fakülte mezunu, 304S'i ise bilim uz-

100% 100% 

manı idi. Bunlardan. %48'i teknis
yen %55'i bilimsel <'leman olarak 
çalışmaktaydılar. 

Araştırmanın Gelişmesi 

1940'dan '1978'e kadar ABD'de 
yeni bulunmuş aktif moleküllere 
sahip 1024 ilaç piyasaya sunulmuş
tur ve rekorlar 1969'da 9 ve 1959 
da 65 ilaçtır. 1960 dan itibaren bu 
sayı 20 civarında stabilize olmuştur 
ve bunun bir nedeni de 1962 de ka
bul edilen «Amendn.ents to the food, 
drug and cosmetic act» (Besin, ilaç 
ve kozmetik konuları ile ilgili yö
netmelik) dir. Bu madde müstah
zarın etkili ve zararsız olduğunu 

kanıtlayan testlerin yapılmasını 

şart koşmaktadır. Aslında yönet
melik bu azalmanın yegane nedeni 
değildir : İlim adamları giderek da
ha modern aletler geliştirmişlerdir 

ve bunlar sayesinde yeni molekülle
ri derhal deneyerek reddedebilmek
tedirler. 

Bu k.anunun kabulünden önce 
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ilacın keşfi ile piyasaya sürülm·:k 
üzere onaylanması arasında orta
lama 2 yıl geçmekteydi. 1979 da bı.ı 
sürenin 7 ile 10 yıla çıkması gerek
tiği düşünüldü, yani aktif olması 
muhtemel bir molekül o yıl keşfe
dilmişse 1989'dan önce doktorlc.'t' 
tarafından önerilemiyecekti. 

Masraf tutarını öngörmek ise 
giderek zorlaşmaktadır, zira etkin
lik gösterilemediği veya toksisite 
problemleri ortaya çıktığı takdirde 
herhangi bir safhada çalışmalar 
durdurulabilmektedir. Genel ola
rak, 1960'da ortalama masrafların 
1.3 milyon $ olduğu . '1981 de ise srı 
milyon $'a ulaştığı hesaplanmıştır. 

Yeni gelişmeler araştırma gi
derleri ile yakından ilgilidir. Far
masötik endüstrisi bir araştırmaya 
başlamadan önce J-Cni bir ürünün 
pazarlanma potansiyelini belirlemek 
zorundadır. Keşiften piyasaya arza 
kadar geçen süre araştırma depart
manlarının yerleşimi ve ekiplerin 
stabilitesi yönünde-:ı büyük bir giz. 
lilik gerektirmektedir. Mali ve eko
nomik servislerin görüşü uzun dö· 
nemdeki politikayı belirleyen baş· 
Iıca faktördür. Kısa dönemde ise 
onların fikri, sentez proçeslerinin 

· geliştirilmesi veya düzeltilmesi gibi 
hallerde önemli değildir. 

Patentler 
Patent kanunu (U.S. Patent 

Lawl 196l'den itibaren, ilacın de
podan çıkışını takibeden invansi
yon süresinin 17 yıl olduğunu ka
bul etmektedir. Buna rağmen b:ı.~ı 
endüstrilerin problemleri hala de· 
vam etmektedir. 
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Bir molekülün yaşam süresi 

İlaçlar, besin katkı maddeleri ' 
pestisitler vs için Federal ajanlar 
düzeyinde yönetmelik problemler\ 
ortaya çıkmaktadır. Hiç bir yeni 
molekül (veya molekü1 grubu) Fe
deral Hükümet tarafından, yani 
ilaç söz konusu olduğunda FDA ta
rafından onaylanmadıkça piyasaya 
sunulamaz. Etkinliği ve zararsızlığı 
gösterebilmek için uzun yıllar ge, 
rekir. Bu dönemde de patent süre::' 
kendiliğinden kısalmış olur. Bu dU· 
rumu düzeltmek üzere şüphesiz 

1982 de yeni bir kanun çıkacaktır 
İlgili endüstriler, uzun ve zahmet
li testleri öngören bir yönetmelik, 
ten etkilenen müstahzarların öm
rünü uzatmak üzere yeni bir ka· 
nun teklifi vereceklerdir. 

700 ile 1000 molekülden anca1' 
bir tanesinin ilginç bir biyolojik 
aktiviteye sahip olduğu ve ancak 
10 taneden l 'inin çeşitli kademeler
den geçtikten sonra pazara ulaşa
bildiği kabul edilmektedir. Bir mo
lekül veya ürünün bulunması, o
nun sentezi (veya ekstraksiyonu) 
dur. Farmasötik firmalar uzun ve 
masraflı araştırmaıarın sonunda 
başlangıçta öngörülen terapötik et. 
kinliklere sahip olan hiç bir mole
kül elde edemeyebilirler. Molekül 
her şeyden önce akut toksisitesi 
yönünden hayvanlarda denenir. Bu 
genellikle 1 - '2 yıl sürer: Bu husu:ı 
bağımsız olmakla birlikte, preklinik 
çalışmaların başladığı devrede fir·· 
ma araştırma dosyasını US. Patent 
and Trademark office (Patent bü· 
rosu)'e verir. Genellikle molekül 



fabrikasyon işlemi ve pozoloji için 

olmak üzere bir k'.lç patent alınır. 

Geliştirmenin üçüncü dönemin

de klinik testler ve ·hayvanlarda 

kronik toksisite deneyleri yer al 

maktadır. FDA her sınıftaki tera

pötik ajan için standart işlemleri 

belirlemiştir. Genelde şu çalışma

lar yapılır : FDA insan çalışmala, 

rının başlaması için izin verdikten 

sonra (ki bu «Investig,ational for 

a new Drug» veya kısaca IND ola 

rak bilinir, yani yeni bir ilaç içiı~ 

araştırmalar), birbirini takip eden 

üç fazlı çalışma dönemi başlar '. 

Faz I : Ufak bir grup gönüllü kısa 

süreli olarak ilacı kullanır ve bu

nun sonunda ilacın muhtemel tok

sisitesi ve yan etkileri saptanır. Ge

nellikle süresi bir yıl ile sınırlı olan 

bu kademeyi %50 civarında ildç 

geçer. 

Faz II : Burada gönüllü sayı

sı daha da önemli olup etkinliğini 
saptamak üzere ilacın verilme sü

resi daha da uzamıştır. Bu faz ?. 

yılda tamamlanır. 

Faz III : Burada testler daha 

da geniş kapsamtı olarak yapıiır ; 

bir kaç yüz kişiye ilaç verilir ve 

sonunda yaşa, cinsiyete vs. göre 

ayrılmış gruplarda yan etkilerin ve

ya diğer problemlerin farklı olu:> 
olmadığına bakılır. Faz III genel

likle üç yıl sürer ve bu dönemde 

hayvanlardaki kronik toksisitesi 

yanında ilacın sonraki nesillere t:t, 
kisi olup olmadığı da incelenir. 

Patent ilaç ilk bulunduğunda 

veya prekllnik çalışmalar fazında 

verilmişse kaydı ar<cak iki yıl son-

ra yapılır, zira Patent Bürosunun 

molekülün (veya ilacın) patente la

yık olup olmadığına karar verebil

mesi için bu süreye ihtiyacı var

dır. Bir kaç patent için başvurul

muşsa geçen süre içinde kayıt ya
pılabilir. 

İlacın piyasaya arzından önce 

FDA'ya 'New Druı; Applicati.:ı,ı' 

(NDA) (Yeni İla'.; Müracaatı) 'ıun 

.sunulması gerekir ı·e dosyayı Inr.e · 
leyerı FDA'nın tara:,mlayıcı kimya

sal teı<tleri isteme 1' .... kkı vardır. Ge

nellikle Federal Y3'letim düzeyin

deki bu inceleme 1 - 7 yıl, orta!a

ma 3 yıl sürer. NAr• ·nın depoya ve

rilmesi ile piyasaya arzı arasında 

geçen süreyi mümkün mertebe kı

saltmak üzere endüstri etkinlik ve 

zararsızlık testlerinirı yapıldığı faz 

III devresinde dosyasını verir. ND .\ 

FDA tarafından ilaç olarak kabul 

edildikten sonra, uıdüstri dosyada 

belirlenmiş fabrik<.syon özeilikleri

ne uygunluğunu i..,patıamalıdır. Ay

rıca ilacın spesifik bir pozoloji (doz 

rejimi) ile gerçekleştirilmiş testler

de belli bir hastal:ğa karşı etkin 

olduğu gösterilmiştir. 

Eğer endüstri ilaç formülünü 

veya sentez yöntemini değiştirmek 

ister veya farklı bir tedavi için 

satmak isterse FDA'ya ilave bir 

dosya sunmak ve yeni oluru bek

lemek zorundadır. 

NDA, FDA tarafından kabul e

dildiğinde ilacın yaşam süresi ol

dukça kısalmıştır. Klasik olara'' 
endüstri için üç devre söz konu. 

sudur : satışların giderek arttığı 

devre, durgunluk devresi ve piya-
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saya daha etkin müstahzarların çık

ması sonu iniş devresi. Patent sü. 

res! bu üç devrenin herhangi bi

rinde sona erebilir. Son devre ö

nemsiz kabul edils':! bile durum il~ 

iki devrede bundan çok farklıdı ~ 
Diğer ilaçlar FDA işlemlerini 

tamamhyarak piyasaya arzedilm!'.' 

olabilir. Nihayet jer·erik söz konu
sudur. 

Jenerik 

ABD'de jene~·ii·.: dendiğinrl''. 

FDA bünyesindeki DESI (Dru5 Ef

ficacy Studies Impl~mentation) (İ

laç etkinliği tamamlayıcı çalışmala

rı) adlı komitenin etkinliğini sap

tad ığı ve Federal Register tarafın -

dan monogramı yayınlanmış, 1938 

ile 1962 yılları arasında piyasay:ı 

arzedilmiş ilaç anlaı)ılmaktadır. Ba

sitleştirilmiş bir NDA-ki daha çok 

«Abreviated NDA» (ANDA) ((kısal

tılmış NDA) olar.ık bilinmektedir, 

imalatçı tarafından klinik deneyle

ri ve imalatla ilgili özellikleri iste

yen FDA'ya verilir. 

1979'dan beri o tarihe kadaı 

sadece patent almış tüm moleküller, 

FDA'nın «Good Manufacturing 

Practices» (GMP) denen sentez ku

rallarına uygunluğu saptanmış bir 

imalatçı tarafından FDA'nın onayı 

ile sentezlenebilir ve satılabilirler. 

Görüldüğü gibi 1962 den sonr.ı 

problem çıkmamıştır zira endüstri 

bir NDA vermek zorundaydı. 1979 

dan beri bu ilaçlar toplumun ko 

nusu olmaya başlamışlardır. ( 1962 

+ 17 yıllık süre). 

FDA başlangıçt<: bir ilacı kop. 

ya eden her üreticinin bütün test-
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!eri yeniden yapmasını istemiştir. 

Gerçekcilik burada galip gelmiş ve 

FDA uzlaşma endişesi ile 1962 den 

sonra üretilmiş ve toplumun malı 

haline gelmiş olan ilaçlar için bib

liyografik referansJ ,; ra dayanan i

malat vizeleri vem,Lyi kabul etmiş

tir. 

Jeneriklerin Bugünkii Pazarı 

Reklamlar sayesinde satışlar 

artmaya devam etmiştir. 1973 de 

jenerik müstahzarların pazarı to

talin %10'unu oluşturmaktaydı. Bu 

198l'de %15 e ulaşmıştır ve eğilim 

devam ederse 1990'da %25 e ula· 

şabilecektir. 

1979 da her bir reçetedeki ilaç

ların ortalama tutarı 7.03 $'dı. Esa

sen reçetede patentli müstahzarlar 

7.35 $'a ulaşırken jenerikler 5.03 $ 
tutuyordu. 

Bu nedenle federal hükümet ve 

Eyalet Hükümetıeri sağlık giderle· 

rini ve dolayısı ile Sağlık programı 

içindeki devlet ödemelerini azalt

mak amacı ile jeneriklerin geliş 

mesini desteklediler. Indiana hariç 

tüm eyaletlerde bir kanunla ecza

cıya aynı terapötik etkinlikte fakat 

daha ucuz olmak kaydı ile patent

li bir müstahzar yerine bir jeneril:; 

vermek yetkisi verilmiştir. Hekim 

isterse imalatçıyı belirleyerek bir 

ilaç yazabilir, bu takdirde substi

tüsyon yasaklanmıştır. 

Büyük Endüstrinin Durumu 

Tehdit karşısında kalan büyük 

firmalar jeneriklerin sentezine yö

nelmişlerdir. Bunlar 1981 'de piyasa

nın % SO'ni ellerind.:. tutmuşlar, ay

nı zamanda bir yeni politikanın 



karlarını azaıtacae:nı, buna bağlı 

olarak da gelişmenin azalacağını 

anlamışlardır. 

Bu durum tıp camiasında, hu
kukcularda ve hepsinden çok halkta 
bir değişme neden ('!muştur. 

Jenerik, sağlık harcamaların

daki enflasyona karşı açılan müca
delede alınan önlemlerden birini 
ol uşturmal{tadır. 

Plıarmaceutical Manufacturers 
Association (Farmasötik İmalatçı

lar Birliği)'ne bağlı endüstriler ça
lışmalarını iki yönde başlattılar. 

Bir taraftan patent süresini 7 yıı 

uzatmak için kongre düzeyind~ 

baskı yaparken öte yandan sadece 
molekülü değil şekillendirmeyi de 
(renk, biçim, büyüklük) kopya e
den jenerik imalatçııarına kar;ı 

da hukuki bir hareket başlattılar 

Yüksek Mahkeme (Supreme 
Court) Ives Laboratuvarları tar:ı 

fından imal edilen ve jenerik ima
latçısı olan Inwood Labs. Inc. ta
rafından kopya edilen cyclospasmol 
davasını karara bağlamak durumun-

dadır ve Inwood Labs. Inc. yaşlı 

kişilerin sadece rengini veya şekli

ni tanıdıkları ilaçları uzun süre 
kullandıklarında ısrar etmek sur'.'?
tiyle kendini savunmaktadır. Jene
rik patentli müstahzara her bakım
dan benzemediği takdirde substi · 
tüsyon mümkün olmayacaktır. 

Aynı zamanda üstü kapalı bir 
mücadele de söz konusudur. Bü
yük endüstriler pa~ara hakimdir ve 
hepsi özel sektör prensibini savu
narak dışardan katılmaları sınır

lamak istemektedirler. 
Şüphesiz ki bugünden 1984'e 

kadar, orijinal inıı: latçıların ve 
muhtemelen bir kaç ufak firmanın 
sentezleyeceği 9 majör müstahzar 
jenerik hale gelecektir. (Tablo 10) 
ki bunlar piyasada olsalar Wall 
Street'de geri satın alınabilirlerdi. 

Patent süresi hakkındaki kara
rı House Judiciary Commitee ala
caktır. Tüketici grupları ve jenerik 
imalatçıları kuvertür süresinin 24 
yıla çıkarılmaması için baskı yap· 
maktadırlar. 

Tablo 10. Patent Süreleri Biten İlaçlar 

Firma Müstahzar ve jenerik adı 

Amer. HomeAtromid - s. (Klofibrat) 
Products Inderal (propranolol HCl) 

Serax coxazepam) 
Bristol - Salutensin 
Myers 
Eli Lilly 
Merek 

pfizer 

Schering
Plough 

(reserpin ve hidrofJumetiazid) 
Keflin (sefalotin sodyum) 
Aldoril ( metildopa ve 
hidroklortiazid) 
Diabinase (Klorpropamid) 
Vibramycin (Doksisiklin) 
Valisone (Betametazon valerat) 

Sena erme Kullanılış yeri 
tarihi 
1983 Hipolipidemik 
1983 Antiaritmik 

Trankilizan 
1984 
1983 Hipertansiyona karşı 
1982 Antibiyotik 

1984 Hipertansiyona karşı 
1982 Antidiyabetik 
1982 Antibiyotik 
1984 Kortikosteroid 
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