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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA RUHSAT DIŞI (OFF-LABEL) İLAÇ KULLANIMI
Çocukluk yaş grubunda önemli miktarda ilaç tüketimi olduğu ve çocuklarda ilaçlara
bağlı çok sayıda sorunların geliştiği ve bu sorunların önemli bir kısmının önlenebilir durumlar
olduğu bildirilmektedir (1-4). Çocukluk çağında gerek hastanede, gerekse birinci basamak
sağlık hizmeti sırasında, reçete edilen ilaçların sıklıkla ruhsat dışı (“off-label”) ve/veya
lisanssız (“unlicensed”) olarak uygulandığı bir gerçektir. Ruhsat dışı ilaç kullanımı; bir ilacın
yasal otoriteler tarafından onaylanmamış endikasyonda, yaş grubunda, dozda ya da
uygulanma şeklinde (veriliş yolunda) reçete edilmemesi anlamını taşır (5). Lisanssız ilaçlar
ise ilaç üretim izni olmaksızın üretilen ürünleri ifade eder (6). Bununla beraber ruhsatsız ve
lisanssız ilaç tanımlamaları için kesin bir fikir birliği yoktur (7). İlaç ürün bilgisinde, belirli
yaş gruplarında doz bildirilmeyen ilaçları lisanssız kabul eden görüşler olduğu gibi, bu ilaçları
ruhsatsız olarak kabul eden görüşler de bulunmaktadır (8-10).
İlaçların ruhsat almasının önemi, ilaç güvenliliğinin, etkililiğinin ve kalitesinin
arttırılması anlamına gelmektedir. Tüm dünyada çocukluk çağında ruhsatsız ilaç kullanım
sıklığının %11-79 arasında değiştiği bildirilmektedir (11-14). Araştırmalarda yer alan
çocukların yaş grubuna göre ruhsatsız ilaç kullanım sıklığı değişmektedir. Yenidoğan yoğun
bakım ünitelerinde ruhsatsız ilaç kullanım oranlarının %90’a vardığı rapor edilmektedir (15).
İlaç endüstrisi çocukluk çağında ilaç kullanımı için, ayrıca ruhsatlandırma başvurusunda
bulunmaktan kaçındığından, yenidoğan döneminde ruhsatsız ilaç kullanımı adeta bir kural
haline gelmiştir. Bu durum yenidoğan bebekleri büyük çocuklara göre daha da riskli bir
duruma sokmaktadır.
Çocuklarda ruhsatsız olduğu halde yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların zararlı
olduğuna dair kanıtlar çok azdır. Bu ilaç tedavileri standart tedavi yaklaşımı olarak da kabul
edilmektedir. Örneğin albuterol, çocuklarda ruhsatsız olmasına rağmen, 27 yıl gibi uzun bir
süre yaygın olarak kullanılmış, ancak 2008 yılında ruhsat alabilmiştir. Bazı ilaçlar ise önceden
ruhsatsız olarak çocuklarda yaygın olarak kullanılmış olsa da, daha sonra etkisiz olduğu ya da
ciddi yan etkileri olduğu görülerek kullanımlarından vazgeçilmiştir. Örneğin yenidoğan ve
çocuklarda gastrik motiliteyi arttırmak için yaygın olarak kullanılmış olan bir ilaç
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(“cisapride”), yaşamı tehdit eden aritmilere neden olduğu saptandığından piyasadan
çekilmiştir (16).
İlaçların metabolizması, dağılımı ve atılımı çocuklarda erişkinlerden farklı olduğu
gibi, farklı yaş grubundaki çocuklarda da önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Örneğin
yenidoğan bebekler ve 6 aydan küçük süt çocuklarında mide boşalma zamanı daha uzundur.
Safra fonksiyonları yenidoğan döneminde yetersizdir. Glomerüler filtrasyon oranı yenidoğan
bebekte yaklaşık 2-4 ml/dakika/1,73 m2 iken, prematüre bebeklerde 0,6-0,8 ml/dakika/1,73 m2
kadar düşük düzeyde olabilir. Yaşamın ilk iki haftasında glomerular filtrasyon oranı hızla
artar ve 8-12. ayda erişkin seviyesine ulaşır (17). İlaç metabolizmasındaki farklılıklardan
dolayı, çocuklarda istenmeyen ilaç reaksiyonlarına ve ilaç toksisitesine daha sıklıkla
rastlanılır. Etkililiği ve güvenliliği test edilmeden ruhsatsız olarak kullanılan ilaçların,
çocuklarda daha sıklıkla istenmeyen ilaç reaksiyonlarına ve ilaç toksisitesine neden olacağı
aşikardır.
Uzun yıllar çocuklarda ilaç çalışmalarının yapılmasına dair etik ve yasal engellerden
dolayı, ilaç araştırmalarının yapılamamış olması, çocuklar için uygun dozda, etkili ve güvenli
ilaçlara erişimi engellemiştir. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerekse Avrupa Birliği
ülkelerinde 2000’li yıllardan sonra çocuklar üzerinde yapılacak araştırmalarla ilgili kuralların
yeniden gözden geçirilmesi, etik kurallar çerçevesinde çocuklarda güvenli ve etkili ilaçların
geliştirilmesi için araştırılmaların desteklenmesi görüşü benimsenmiştir (18, 19). Ülkemizde
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan İyi Klinik Uygulamalar
Kılavuzu’nda ve 19 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanan Klinik Araştırmalar Hakkında
Yönetmelik’te, çocukluk yaş grubunda yürütülecek klinik araştırmalarda aranması gerekli
koşullar, etik yaklaşımlar belirtilmiştir.
Çocuklarda uygulanacak ilaç araştırmalarını düzenlemeye yönelik kılavuz ve
kuralların başlıca amaçları şunlardır:
1. Çocuklarda kullanılacak ilaç geliştirilmesini kolaylaştırmak, ilaçların kalitesini
sağlamak,
2. İlaçların çocuklarda kullanımının etik olarak araştırılması ve uygun şekilde yetki
alınmasını sağlamak,
3. Çocuklarda kullanılan ilaçlar ile ilgili gereksiz araştırmaları önlemek,
4. Erişkinlerde kullanılan ve yararı gözlenen ilaçların çocuklarda kullanılmasında
gecikmeyi önlemek,
5. Prematüre bebekler gibi özel hasta gruplarında uygun ilaç kullanımının
geliştirilmesini ve uygun dozların tespitini sağlamak.
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Erişkinler için üretilen, ancak çocuk hastalarda ruhsatsız olarak kullanılmakta olan çok
sayıda ilacın önemli sorunlarından birisi de, ilaçların çocuklara uygun farmasötik
formulasyonda üretilmemesi, bu nedenle de çocuk hastalarda uygulama zorlukları ve doz
ayarlamasında sorunlara yol açmasıdır. Erişkinler için üretilmiş formulasyonlar çocuklara
uygulanırken, dilüsyon hazırlanması sırasında oluşabilecek hatalar gibi nedenlerden dolayı,
ilaçlar etkili dozda alınamayabilir ya da doz aşımına bağlı zehirlenme durumları ortaya
çıkabilir. Özellikle yenidoğan bebekler gibi küçük yaş gruplarında bu tür hatalı ilaç
uygulamaları daha sıklıkla görülmektedir.
Çocukların ilaçlara maruziyeti fetal dönemde başlamaktadır. Gebelerin %92-100’ü
reçeteli olarak, %65-80’i kendileri tercih ederek ilaç kullanmaktadır (20). Gebelikte alınan
ilaçların önemli bir kısmının fetus üzerine etkisi yeterince araştırılmamıştır. Ayrıca bu
ilaçların, çocukların ileri yaşlarında sorunlara yol açıp açmadığı da genellikle iyi
bilinmemektedir. Çocuklarda olduğu gibi, fetus üzerinde de ilaç araştırmalarının yapılması,
etik ve tıbbi açıdan son derece güçtür.
Sonuç olarak iyi düzenlenmiş, güvenli ve etik ilaç araştırmalarının çocuklarda
gerçekleştirilmesi ve çocukluk çağında kullanılacak ilaçların da geliştirilmesi ve
ruhsatlandırılmasına önem verilmesi, gelecekte ilaç ile ilgili çalışmaların önceliklerinden biri
olmalıdır. Bu sayede çocuklarda ruhsatsız ilaç kullanımının önüne geçilebileceği gibi;
çocuklar için kaliteli, etkili ve güvenli tedavi seçeneklerinin de ortaya konulması
sağlanabilecektir.
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