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Na czym polegają badania kliniczne
w nowotworach złośliwych?

Co to jest próba kliniczna
(badanie kliniczne)?

Przedmowa

W sferze postępowania terapeutycznego w nowotworach naukowcy i
lekarze stale szukają rozwoju innowacyjnych, bardziej skutecznych i
mniej toksycznych terapii, by polepszyć przeżycia chorych i jakość ich
życia. Badania kliniczne nad nowotworami są badaniami prowadzonymi
z pacjentami i generalnie są ogólnie przeznaczone do potwierdzenia
bezpieczeństwa i skuteczności nowych obiecujących metod leczenia. Zanim
nowa metoda leczenia będzie dostępna do testowania na pacjentach, musi
być dokładnie przetestowana w laboratoriach na hodowlach komórkowych
i zwierzętach.

Badania naukowe prowadzone z chorymi nazywane są próbą kliniczną lub
badaniami klinicznymi. Jako chory na nowotwór złośliwy, możesz zostać
zapytany o chęć uczestniczenia w badaniu klinicznym. Ta broszura jest
napisana dla Ciebie, twojej rodziny i przyjaciół po to, aby wyjaśnić, czym są
próby kliniczne i pomoc Ci zrozumieć, jak próby kliniczne są planowane i
realizowane. Dzięki badaniom klinicznym testuje się nowe metody leczenia
nowotworów. Badania kliniczne mogą obejmować kilka typów terapii, takich
jak nowe leki, nowe sposoby leczenia chirurgicznego oraz radioterapii i
innowacyjne metody, takie jak terapia genowa lub szczepionki, jak również
nowe sposoby leczenia skojarzonego.
Czas, kiedy postawione jest rozpoznanie nowotworu lub, kiedy ustala
się możliwości leczenia, jest bardzo trudny. Twój lekarz porozmawia z
Tobą o chorobie i to pomoże Ci podjąć odpowiednie decyzje. Często jest
trudno zapamiętać lub zrozumieć skomplikowane wyjaśnienia medyczne.
Informacje zawarte w tej broszurze są uzupełnieniem tego, co powie
Ci lekarz. Dostarczą one odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące badań klinicznych.
Broszura zawiera również wykaz haseł związanych z badaniami klinicznymi
oraz opieką nad chorymi na nowotwór. Więcej informacji na wiele tematów
odnoszących się do choroby nowotworowej uzyskasz od swojego lekarza,
od Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Nowotworów (EORTC), jak
również od wielu organizacji do walki z nowotworami w większości krajów
Europy.
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Tylko wtedy, gdy te przedkliniczne (i na zwierzętach) badania wskazują,
że leczenie jest bezpieczne, wprowadza się je do prób klinicznych z
chorymi.
W badaniach nad nowotworami, pewne badania kliniczne skierowane są
na odkrywanie nowych leków, podczas gdy inne oceniają i optymalizują
różne metody terapeutyczne, takie jak leczenie chirurgiczne, radioterapia i
łączenie leków dostępnych na rynku farmaceutycznym.
Celem badań może być testowanie różnych dawek leków, częstości ich
przyjmowania oraz najlepszego sposobu ich podawania, dla przykładu czy
w formie tabletki czy w zastrzyku. Projekt badań będzie różny w zależności
od tego czy lek jest we wczesnej, pośredniej czy zaawansowanej fazie
opracowania i oceny.
Badania mogą także oceniać optymalny sposób i zakres zabiegu
chirurgicznego lub radioterapii stosowanych oddzielnie lub w skojarzeniu.
Jednakże, z każdymi nowymi metodami leczenia może wiązać się ryzyko,
jak i korzyści. Dlatego też próby kliniczne są ściśle kontrolowane i zwykle
prowadzone w szpitalach lub w oddziałach ambulatoryjnych.
Na końcu badań klinicznych, które przeważnie dotyczą kilkuset pacjentów,
przeprowadzana jest przez ekspertów dokładna ocena i analiza wszystkich
wyników, której rezultaty przedstawiane są do przeglądu innym ekspertom
oraz do zatwierdzenia przez odpowiednie organy prawne stanowiące o
zarejestrowaniu danej terapii.
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Jeżeli nowy związek jest dobrze tolerowany i działa na duża liczbę
pacjentów, testowany lek uzyskuje licencję, i staje się ogólno dostępny
dla wszystkich chorych. Kiedy leczenie jest dostępne, lekarz może
chcieć połączyć je z innymi metodami leczenia, włączając w to leczenie
chirurgiczne, jak i radioterapię.
Próby kliniczne są także w tej sytuacji potrzebne dla ustalenia, czy kombinacja metod leczniczych (tzw. leczenie skojarzone) jest skuteczniejsze.
Standardowe leczenie, które jest teraz stosowane jako odniesienie lub
standard postępowania terapeutycznego, jest często podstawą przy
tworzeniu nowych miejmy nadzieję lepszych terapii. Wiele nowych metod
postępowania powstało na bazie wcześniejszych odkryć. Tylko pacjenci,
którzy chcą wziąć udział w próbach klinicznych mogą zostać poproszeni
o udział w testach. Dowiedz się jak najwięcej o tych testach zanim podejmiesz decyzje.
Dlaczego badania kliniczne są ważne?
Postępy w nauce i medycynie są wynikiem nowych pomysłów i rozwiązań
powstałych poprzez badania. Innowacyjne metody leczenia nowotworów
muszą dowieść swojego bezpieczeństwa i skuteczności w badaniach
naukowych na określonej liczbie pacjentów zanim będą mogły być szeroko
dostępne. Postęp naukowy w laboratoriach niekoniecznie oznacza postęp
medyczny dopóki wysokiej jakości badania kliniczne nie są przeprowadzone
na pacjentach. Badania kliniczne dostarczają dowodów potrzebnych do
przekonania lekarzy medycyny do zmiany ich praktyk i zaadaptowania
lepszych metod leczenia dla wszystkich pacjentów.
Dzięki badaniom klinicznym, badacze i lekarze uczą się, które nowe
rozwiązania są najbardziej efektywnymi metodami leczenia.
Jeżeli weźmiesz udział w badaniach klinicznych, będziesz także pomagał
w rozwoju wiedzy medycznej i w rezultacie w zwiększaniu szans dla
przyszłych pacjentów.

Badania kliniczne w nowotworach obejmują badania różnych faz.
Po udanych badaniach przedklinicznych nowe leczenie jest oceniane
poprzez serie prób klinicznych, opracowanych metodologicznie, dla
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i skuteczności. Niektóre badania
kliniczne testują jedną metodę leczenia na jednej grupie chorych. Inne
badania porównują dwie lub więcej metody leczenia w różnych grupach
pacjentów, którzy są podobni pod pewnym względem, np. w odniesieniu
do stopnia zaawansowania choroby. W ten sposób, grupy są podobne, a
rezultaty mogą być wiarygodnie porównane.
Jedna z grup może otrzymywać standardowe leczenie (najbardziej
akceptowane bądź najbardziej dostępne), tak więc nowe leczenie może być
bezpośrednio z nim porównane. Grupa otrzymująca standardowe leczenie
nazywana jest „grupą kontrolną”. Dla przykładu jedna grupa pacjentów
(grupa kontrolna) może otrzymywać standardowe leczenie chirurgiczne
w pewnym rodzaju nowotworu, zaś inna grupa pacjentów z tym samym
typem nowotworu otrzymuje leczenie chirurgiczne oraz radioterapię, aby
przekonać się czy to poprawia kontrolę choroby.
Czasem, dla chorych na niektóre nowotwory nie istnieje standardowa
metoda leczenia. W badaniach nad lekami dla takich przypadków, jedna
grupa pacjentów może otrzymywać nowy lek, podczas gdy grupa kontrolna
nie otrzymuje żadnego.
Lecz żaden pacjent nie jest umieszczany w grupie kontrolnej bez leczenia,
jeśli tylko jest znana jakakolwiek metoda leczenia, która przyniesie korzyść
dla pacjenta. Grupa kontrolna jest oceniana równie dokładnie i równie
często jak grupa „leczona”.
Jednym z rozwiązań zapobiegających zniekształcaniu wyników badania
przez pacjenta lub lekarza jest randomizacja (losowanie). Jeżeli pacjent
zgadza się na udział w takim badaniu, oznacza to, że jest on/ona
wybierany losowo (zazwyczaj przez komputer) do znalezienia się w jednej
bądź drugiej grupie. Jest to ważne gdyż, jeżeli doktor lub pacjent wybiera
leczenie, to mogą oni nieumyślnie zniekształcić wynik badania.
Naukowcy nie wiedzą, które leczenie jest najlepsze. Z tego, co obecnie
wiadomo wynika, że jakakolwiek z wybranych metod leczenia może nieść
podobną korzyść dla pacjenta.
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Badania kliniczne przeprowadzane są w różnych etapach zwanych fazami,
każda z nich opracowana jest po to by uzyskać pewne informacje.
Pacjenci mogą kwalifikować się do badań w różnych fazach zależnie od ich
stanu ogólnego oraz rodzaju i stopnia zaawansowania nowotworu. Każda
nowa faza badania klinicznego zależy od i jest konstruowana na podstawie
informacji z badań poprzednich faz. Więcej pacjentów bierze udział w
późniejszych fazach badań niż we wcześniejszych.
•

•

W badaniach I fazy, nowe badania naukowe w leczeniu są stosowane
w małej grupie chorych. Badacze muszą ustalić najlepszą metodę
podania nowego leczenia oraz jak dużo można go podać, żeby było
bezpieczne. Uważnie obserwuje się wszystkie efekty uboczne. Badanie
lecznicze przeszło pomyślnie próby w laboratorium i w badaniach na
zwierzętach, lecz nikt nie wie jak zareaguje na nie pacjent. Dlatego
też, pierwszy etap wiąże się ze znacznym ryzykiem. Jest on zalecany
pacjentom, u których nowotwór jest już w fazie przerzutów i nie
ma żadnych innych możliwości leczenia. Leczenie w badaniach I
fazy może przynieść działanie przeciwnowotworowe, i takie leczenie
pomogło niektórym pacjentom. Liczba pacjentów wchodzących do
pierwszego etapu jest przeważnie ograniczona do kilkunastu osób.

W badaniach II fazy określa się aktywność nowego leczenia w
różnych typach nowotworów. Do fazy II badań wchodzi grupa około
40-80 chorych. Jeżeli leczenie wykazuje aktywność w niektórych
rodzajach nowotworów w II fazie, to przechodzi ono do fazy III.

•

Badania III fazy mają na celu porównanie nowych metod leczenia
ze standardowymi, aby sprawdzić, które są bardziej efektywne. Te
badania III fazy zwykle wymagają dużej liczby (kilkaset lub kilka
tysięcy) chorych, aby dostarczyć istotnych danych klinicznych oraz
statystycznych. Jeżeli nowy lek okaże się skuteczny w dużym badaniu
klinicznym, może być również testowany z innymi skutecznymi lekami
bądź z leczeniem chirurgicznym lub radioterapią.

Jak są prowadzone badania kliniczne
i jak chroni się w nich chorych?
Protokół badania
By chronić pacjentów i uzyskać wiarygodne wyniki badań, leczenie jest
prowadzone zgodnie ze ścisłymi zasadami naukowymi oraz etycznymi.
Plan leczenia opisany jest w dokumencie nazywanym „protokółem”.
Wytyczne protokołu określają, co i dlaczego będzie wykonywane w ramach
badań. Wskazuje on jak wielu pacjentów będzie wprowadzonych do
badania i kiedy zostaną wykonane odpowiednie testy medyczne. Każdy
lekarz biorący udział w badaniu musi stosować się do protokołu.

Zabezpieczenie etyczne i prawne
Przepisy etyczne i prawne regulujące praktykę medyczną w krajach
biorących udział w badaniach stosowane są we wszystkich próbach
klinicznych. W Europie badania kliniczne prowadzone są zgodnie z
międzynarodowymi standardami etycznymi, takimi jak: Deklaracja
Helsińska oraz Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej zatwierdzonymi
na Międzynarodowej Konferencji o Harmonizacji. Te zabezpieczenia
obejmują regularne oceny i modyfikacje protokołu (planów badań) oraz
postępów każdego badania przez naukowców z różnych innych miejsc.
Bezpieczeństwo pacjentów jest nieustannie sprawdzane we wszystkich
badaniach.
Zanim jednak wszystkie badania kliniczne zostaną przeprowadzone
muszą one być zatwierdzone przez formalną komisję oceniającą (IRB),
nazwaną także Komisją Etyczną, której zadaniem jest zapewnienie
ochrony, bezpieczeństwa oraz integralności pacjenta. Komisja Etyczna
przeważnie składa się z naukowców, lekarzy, księży oraz innych świeckich
osób zgodnie z obowiązującym w kraju prawem. Komisja Etyczna ocenia
badanie, by stwierdzić czy jest ono właściwie opracowane, włączając w
to ochronę pacjenta oraz czy ryzyko jest umiarkowane w stosunku do
potencjalnych korzyści.
Świadoma zgoda
Pacjenci dowiadują się o szczegółach badania klinicznego od lekarza
prowadzącego, lecz także otrzymują więcej informacji w toku procedury
uzyskiwania świadomej zgody. Jest to ważna procedura, która zapewnia,
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że pacjent zrozumiał i podjął z własnej woli decyzję o przystąpieniu do
badania.
Chory wykazuje swój zamiar poprzez podpisanie formularza świadomej
zgody. Jednakże, proces świadomej zgody rozciąga się przez całe badanie,
kiedy to pacjent może zostać poinformowany o nowych odkryciach bądź
nowych zagrożeniach w badaniu klinicznym.
W trakcie procesu świadomej zgody, dowiesz się, że chory może
zrezygnować z udziału w badaniu w każdym momencie, nawet w
trakcie badania, jednakże mądrze jest przedyskutować tę decyzję z
lekarzem prowadzącym. Możesz również wraz z lekarzami i pielęgniarkami
rozpatrzyć inne możliwe metody leczenia. W trakcie przebiegu badania,
jeśli jasne jest to, że leczenie nie przynosi Ci wymiernych korzyści,
zostaniesz wyłączony z badania i będziesz mógł wybrać inne rozwiązanie
wraz ze swoim lekarzem prowadzącym. Także w przypadku, gdy pojawią
się mocne dowody, że jedna z metod w badaniu jest skuteczniejsza od
innych, test jest przerywany, a wszyscy pacjenci uczestniczący w nim
otrzymują korzyść z nowych informacji.

Poufność
Zgodnie z międzynarodowymi standardami i krajowymi przepisami
prawnymi, wszystkie dane dotyczące twojego zdrowia dla celów
badawczych zostaną zachowane w tajemnicy. Twoje dane personalne
nigdy nie zostaną ujawnione. Dlatego też, twój uprzywilejowany stosunek z
leczącym cię lekarzem nie będzie obciążony faktem twojego przystąpienia
do badań klinicznych. Kwestie poufności są tematem, który możesz
również przedyskutować ze swoim lekarzem, gdy jesteś przygotowany do
wzięcia udziału w badaniach klinicznych.

Ogłaszanie rezultatów
Na końcu badania klinicznego, lekarze oraz specjaliści w dziedzinie
biostatystyki analizują rezultaty i przedstawiają je na konferencjach
naukowych oraz w czasopismach medycznych. Końcowe publikacje
dotyczące rezultatów testów są sprawdzane przez ekspertów oraz różne
agencje rządowe w celu ewentualnego zatwierdzenia nowych metod
leczenia. To pomaga w przyśpieszeniu procesu stosowania lepszych
sposobów leczenia dla wszystkich chorych na nowotwory złośliwe.
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Czy istnieje ryzyko bądź efekty uboczne badań klinicznych?
Tak. Metody leczenia stosowane w badaniach klinicznych mogą powodować
działania uboczne i ryzyko zdrowotne zależnie od rodzaju leczenia, jak i
stanu pacjenta. Efekty uboczne różnią się między chorymi. Standardowe
sposoby leczenia, tak samo jak leczenie w ramach badań klinicznych,
mogą wywołać działania uboczne. Nowe oraz lepsze sposoby pomocy
chorym, u których wystąpiły działania uboczne są odkrywane oraz
wprowadzane we wszystkich metodach leczenia nowotworu, włączając w
to badania kliniczne.
Większość działań ubocznych jest tymczasowa i stopniowo ustępuje,
kiedy leczenie zostanie wstrzymane. Dla przykładu, niektóre leki
przeciwnowotworowe, czy to standardowe czy eksperymentalne, powodują
utratę włosów oraz nudności, a inne nie. Mogą wpływać także na szpik
kostny, który produkuje krwinki.
Podczas terapii, ilość komórek krwi, nazywana inaczej morfologią krwi,
może spaść poniżej norm. Może to prowadzić do ewentualnych infekcji lub
innych problemów, dlatego pacjenci mają często sprawdzaną morfologię
krwi. Na szczęście, szpik kostny ma wielkie możliwości odnawiania
komórek krwi, dzięki temu poziom zawartości krwinek może zwykle wrócić
do normy.
Niektóre efekty uboczne leczenia nowotworu (czy to w badaniach klinicznych
czy nie) mogą być trwałe i poważne, a nawet zagrażające życiu. Również,
pewne efekty uboczne mogą nastąpić dopiero później, po zakończeniu
leczenia.
Te „późne” efekty mogą obejmować uszkodzenia ważnych narządów,
takich jak serce, płuca czy nerki, bezpłodność lub drugi nowotwór. Lekarze
biorą to pod uwagę i starają się zapobiegać późnym powikłaniom leczenia,
a wielu pacjentów chorych na nowotwór żyje obecnie dłużej, w dużym
stopniu dzięki lepszym metodom leczenia.
Jako pacjent, powinieneś przemyśleć wiele rzeczy decydując o poddaniu się
leczeniu. Nowotwór złośliwy jest groźną dla życia chorobą i sam powoduje
objawy niezwiązane z prowadzonym leczeniem. W każdym przypadku,
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nieuniknione ryzyko związane z nowotworem złośliwym i twoim stanem
ogólnym powinno być rozważone w porównaniu z potencjalnym ryzykiem i
korzyściami związanymi z nowymi badanymi metodami leczenia.
Podczas badania klinicznego, powinieneś zgłaszać wszystkie zauważone
efekty uboczne swojemu lekarzowi, który będzie miał możliwość ci
pomóc.

Dlaczego leczenie nowotworów niesie ze sobą efekty uboczne?
Reakcje niepożądane nazywane także „szkodliwym działaniem ubocznym”
są różne u różnych chorych.
Każde medyczne metody leczenia wiążą się z możliwością wystąpienia
działań ubocznych u niektórych pacjentów. Leczenie nowotworu jest
szczególnie silne, ponieważ jest stworzone po to by zniszczyć dzielące się
komórki nowotworowe. Takie leczenie może wpływać także na prawidłowo
dzielące się komórki i to może być powodem występowania efektów
ubocznych. Niektóre formy leczenia chirurgicznego lub radioterapii są
również używane do niszczenia komórek nowotworowych. Wyzwaniem
dla lekarzy jest rozwijanie metod leczenia ograniczających nowotwór oraz
utrzymujących jak najdłużej dobrą jakość życia chorych.
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Wsparcie chorego podczas leczenia.
Badacze nowotworów starają się sprawić, aby ich leczenie stało się
bardziej skuteczne, a zarazem zmniejszyć jego efekty uboczne. Wynikiem
tych wysiłków są:
•
•
•
•
•
•
•

•

nowe leki przeciwnowotworowe z mniejszymi lub łagodnymi działaniami
ubocznymi.
lepsze lekarstwa przeciwwymiotne.
skuteczniejsze leki przeciwbólowe.
niekiedy krótsze okresy przyjmowania leków przeciwnowotworowych
dla pewnych rodzajów nowotworów.
specjalne sposoby dla ochrony prawidłowych tkanek podczas
radioterapii.
nowe metody leczenia chirurgicznego, które są mniej rozległe i mniej
uszkadzające organizm.
programy wsparcia psychologicznego i informacje o sposobach
radzenia sobie w trudnych sytuacjach - ważne jest to jak pacjent czuje
się w trakcie i po leczeniu.
ocena jakości życia - nowe istotne zagadnienie dla wszystkich
specjalistów ochrony zdrowia.
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Dlaczego chory powinien być
zainteresowany badaniami
klinicznymi?
Szansa udziału w rozwoju nowych metod leczenia.
Pacjenci biorą udział w badaniach klinicznych z wielu powodów. Pragną
intensywnej medycznej oraz naukowej uwagi dla ich przypadku, możliwości
do otrzymywania najbardziej efektywnych oraz aktualnych metod leczenia,
jak również korzyści z profesjonalnych obserwacji. Coraz częściej pacjenci
lubią brać czynny udział w decyzjach dotyczących ich życia. Przeważnie
mają nadzieje na osiągniecie korzyści. Mogą mieć nadzieje na wyleczenie
z choroby, dłuższe przeżycie lub na lepsze samopoczucie. Czasem chcą
także mieć wkład w badania starając się pomóc innym.
Chorzy w badaniach klinicznych są wśród pierwszych otrzymujących nowe
metody leczenia zanim są one szerzej dostępne. Jednakże, nie można
przewidzieć jak próby leczenia z czasem wpłyną na pacjenta. Nawet
standardowe metody leczenia, mimo że skuteczne wobec wielu chorych,
nie przynoszą określonych korzyści dla wszystkich. Naukowcy opracowują
próbę kliniczną, by zobaczyć czy nowa obiecująca metoda leczenia
udoskonali obecne metody.
Wszyscy pacjenci podczas badań klinicznych są dokładnie obserwowani
podczas całej próby i kontrolowani po pewnym czasie. Mają gwarancję
stania się częścią unikalnej sieci badań medycznych prowadzonych
w Europie, czasem we współpracy z USA. W tej współpracy, lekarze i
naukowcy sumują swoje doświadczenia by planować oraz kontrolować
badania kliniczne i dzielić się wiedzą o leczeniu nowotworów. Pacjenci w
badaniach klinicznych otrzymują opiekę od wyspecjalizowanego zespołu
naukowców.

Ocena stopnia zaawansowania pokazuje zakres choroby i jak daleko
postępuje. Decyzja o leczeniu zależna jest od wielu rzeczy, włączając w to
etap choroby, jak i Twój ogólny stan zdrowia.
Prawdopodobnie będziesz skierowany do próby klinicznej przez Twojego
lekarza prowadzącego znającego twój przypadek. Niektórzy pacjenci
dowiadują się o badaniach z innych źródeł.
Do badania kwalifikowani są pacjenci z podobnym rodzajem choroby.
Zasady kwalifikacji są różne z badania na badanie i mogą obejmować
wiek, pleć, typ oraz stadium zaawansowania nowotworu oraz czy chorzy
byli poddani wcześniejszemu leczeniu nowotworu lub czy mają inne
problemy zdrowotne. Stosowanie się do tych ścisłych kryteriów pomaga
w przedstawianiu rzetelnych rezultatów, jak również wyklucza pacjentów,
którym leczenie mogłoby zaszkodzić. Podobieństwo pacjentów jest ważne
dla lekarzy by wiedzieli, które grupy pacjentów osiągną korzyści.

Na czy polega otrzymywanie leczenia w badaniach klinicznych?
Leczenie otrzymasz w ośrodku onkologicznym, szpitalu, przychodni lub
gabinecie lekarskim. Możesz mieć zespół medycznych oraz naukowych
profesjonalistów (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i inni specjaliści),
którzy będą opiekowali się tobą podczas badań. W trakcie próby klinicznej
możesz również mieć więcej badań oraz częstsze wizyty u lekarza. To
wszystko jest po to, by ocenić przebieg leczenia, zagwarantować Twoje
bezpieczeństwo, oraz uzyskać dane dotyczące badania. Otrzymasz plan
leczenia do dokładnego wykonania i możesz być poproszony o wypełnienie
kwestionariusza, by ocenić twoje ogólne samopoczucie, szczególnie, jeśli
chodzi o ból oraz inne czynniki wpływające na jakość życia.
Przez całą próbę kliniczną Twój lekarz prowadzący będzie informowany o
Twoim stanie i przebiegu leczenia. Pacjenci są zachęcani do utrzymywania
kontaktu ze swoim lekarzem prowadzącym.

Kwalifikacja do próby.
Zanim Ty i twój lekarz podejmiecie decyzje o leczeniu (czy jest to
badanie kliniczne czy nie) twój typ nowotworu zostanie zdiagnozowany i
„sklasyfikowany” by określić zaawansowanie choroby.
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Jakie badania są dostępne dla
Twojego typu nowotworu?
Jest wiele sposobów na wybór odpowiedniej metody Twojego leczenia.
Porozmawiaj ze swoim lekarzem i zasięgnij opinii specjalisty (onkologa).
Nie powinieneś bać się zasięgnąć drugiej opinii. Pomocne informacje na
temat leczenia możesz znaleźć od zespołu specjalistów EORTC, którzy
posiadają najnowsze informacje na temat badań klinicznych prowadzonych
w Europie dla każdego typu i stopnia zaawansowania nowotworu. Jeśli
jesteś zainteresowany przystąpieniem do nich, przedyskutuj ten temat ze
swoim lekarzem.

Co jest dla Ciebie najlepsze?
To jest ważne pytanie. Powinieneś porozmawiać o swoich możliwościach
z ekspertami w dziedzinie medycyny - włączając w to własnego lekarza oraz swoich bliskich. Mogą doradzić Ci w kwestii Twoich wyborów.
Porozmawiaj z nimi i zadaj pytania o problemach, które Cię dotykają.
Jeśli zrozumiesz, co się z Tobą dzieje, pomożesz lekarzowi pracować z
Tobą bardziej efektywnie. Możesz również chcieć wziąć przyjaciela lub
bliską osobę, która będzie z Tobą podczas rozmowy z lekarzem o Twoim
przypadku.
Jeżeli zaplanujesz, o co zapytać i zapiszesz to wcześniej może to pomóc
Tobie i lekarzowi. Nie ma głupich pytań. Dowiedz się, co jest dla Ciebie
dostępne. Każdy pacjent jest inny. Jesteś indywidualnością z osobistymi
potrzebami i Twoje zdrowie jest ważne. Jeśli jesteś rodzicem dziecka
chorego na nowotwór, oczywiste jest to, że masz wielkie obawy, jeśli chodzi
o podejmowanie najlepszych decyzji, co do opieki nad Twoim dzieckiem.

Ważne pytania, które należy zadać
przed przystąpieniem do badania
klinicznego.
Jeżeli myślisz o wzięciu udziału w próbie klinicznej (badaniu), to istnieje
kilka ważnych pytań, które powinieneś zadać:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaki jest cel badania?
Czego dotyczy badanie? Jakie są w nim rodzaje testów i terapii?
(dowiedz się, co jest robione i jak jest robione)
Co może prawdopodobnie stać się w moim przypadku przy zastosowaniu
nowego leczenia lub bez niego?
Jakie są inne wybory oraz ich zalety i wady (czy są standardowe
sposoby leczenia mojego przypadku i jak to badanie wypada w
porównaniu z tamtymi?)
Jak badanie może wpłynąć na moje życie codzienne?
Co stanie się jeśli będę miał inne problemy zdrowotne? Czy będę
musiał przerwać przyjmowanie innych leków?
Jak długo trwa badanie? (czy będzie ono wymagało dodatkowego
poświęcania czasu z mojej strony?)
Czy będę hospitalizowany? Jeśli tak, to jak często i na jak długo?
Czy poniosę jakieś koszty? Czy jakieś leczenie jest darmowe?
Jeśli ucierpię w wyniku badań, jakiego leczenia lub rekompensaty
mogę się spodziewać?
Jakiego rodzaju długotrwała kontrola stanowi część badania?
Kto sprawdził i zatwierdził badanie?
Kto jest promotorem badania?

Jak już zdecydujesz się, co do leczenia, czy jest to badanie kliniczne czy
nie, pamiętaj że nie jesteś sam. Jest wiele osób, które chcą Ci pomóc lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, księża, rodzina, przyjaciele i inni
pacjenci. Jednakże jest to TWOJA decyzja, oni mogą pomóc Ci myśleć o
niej i decydować, co jest dla Ciebie najlepsze.
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O EORTC i jej programie badań
klinicznych.
EORTC jest międzynarodową niedochodową organizacją badawczą
zgodną z belgijskim prawem prowadzącą badania kliniczne w Europie od
1962r. Misją EORTC jest poprawa standardów leczenia nowotworów oraz
ułatwianie przejścia eksperymentalnych odkryć w leczenie standardowe.
Jako rezultat tych wszechstronnych programów badań, więcej chorych na
nowotwory jest wyleczonych obecnie niż kiedykolwiek wcześniej, a wielu
innych żyje dłużej, a ich jakość życia jest lepsza.
EORTC tworzy unikalną sieć około 2500 specjalistów w dziedzinie onkologii
i ponad 300 instytucji w całej Europie, by osiągnąć cel. Ponad 6500 nowych
chorych każdego roku przystępuje do około 100 różnych prób klinicznych
przeprowadzanych przez EORTC.
Ta unikalna sieć badawcza rozwinęła także współprace z ekspertami z USA
i całego świata. Te wysokiej jakości badania kliniczne pełnią kluczową rolę
w postępie walki z nowotworami. Badania prowadzone w ramach struktury
EORTC doprowadziły do zwiększenia przeżywalności w nowotworach
złośliwych u dzieci, ziarnicy złośliwej (chorobie Hodgkina), białaczce,
czerniaku, nowotworach piersi, macicy, gruczołu krokowego, nowotworach
złośliwych jądra i pęcherza moczowego, płuc oraz krtani, jak również wielu
innych, włączając w to rzadkie nowotwory, takie jak mięsaki.

Celem EORTC jest także poprawa jakości ich badań klinicznych i
jest pionierem w zapewnianiu ich jakości. Przemyślane wytyczne w
zapewnianiu jakości oraz mechanizmów kontroli jakości są stosowane we
wszystkich badaniach EORTC pod kontrolą komitetu zapewniania jakości
(ang. Quality Assurance Committee) oraz jednostki zapewniania jakości
(ang. Quality Assurance Unit) w centrali EORTC.
Co więcej EORTC powołało stały niezależny komitet monitorujący dane
(ang. Independent Data Monitoring Committee), by przeglądać stan badań
klinicznych oraz tworzyć zalecenia dla badaczy odnośnie bezpieczeństwa
oraz skuteczności prowadzące do kontynuowania badania, modyfikacji
oraz/lub jego przerwania.
Główne biuro EORTC nie diagnozuje nowotworu i nie zaleca leczenia dla
pojedynczych chorych. Zapewnia szybki i łatwy dostęp do specjalistów
onkologów oraz do najnowszych informacji o leczeniu nowotworów,
miejscowych środków, opisu badań klinicznych, które są otwarte do
włączania chorych oraz nazwy instytucji oraz lekarzy związanych z tymi
działaniami.
W celu otrzymania większej ilości informacji dotyczących aktywności
EORTC prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową EORTC:
http://www.eortc.be.

Dziś, główne laboratoryjne odkrycia są częścią rewolucji w biologii i
prowadzą do ekscytujących rozwiązań w walce z nowotworami. Badania
kliniczne będą kontynuowane, by stać się obowiązkowym połączeniem
miedzy badaniami laboratoryjnymi a opieką nad chorym. Głównym celem
EORTC jest przełożenie tego, co wynika z najlepszych z tych badań we
wnioski, które bezpośrednio pomogą wszystkim pacjentom chorym na
nowotwór w Europie.
EORTC stosuje dokładne procedury prawne przed rozpoczęciem badania.
Wszystkie badania kliniczne EORTC muszą być zatwierdzone przez
komitet bioetyczny związany z instytucją leczącą oraz komisję oceniającą
protokół w EORTC składającą się z ekspertów oceniających wartość
naukową badania, co gwarantuje jakość oraz bezpieczeństwo badania.
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Słownik terminów.
Antygen - jest to obca dla organizmu substancja, która stymuluje

ICH - Międzynarodowa Konferencja o Harmonizacji wymagań technicznych

produkcję przeciwciał przez układ odpornościowy. Antygeny obejmują
obce białka, bakterie, wirusy, pyłki i inne substancje.

Chemioterapia - Leczenie z użyciem leków przeciwnowotworowych.

dla rejestracji farmaceutyków dla użytku człowieka (ICH; International
Conference on Harmonisation) to unikalny projekt łączący władze prawne
z Europy, Japonii i USA oraz ekspertów branży farmaceutycznej z trzech
regionów, by przedyskutować naukowe i technicznie aspekty rejestracji
produktu leczniczego. Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej są rezultatem
tej konferencji i stanowią międzynarodowe etyczne i naukowe standardy
jakości dla opracowywania, prowadzenia, zapisywania i raportowania
badań, w których biorą udział ludzie.

Chemioterapia skojarzona - Użycie dwóch lub więcej leków

Immunoterapia - Rodzaj leczenia biologicznego. Eksperymentalna

przeciwnowotworowych.

metoda leczenia nowotworu przy użyciu substancji, które stymulują układ
immunologiczny organizmu.

Badacz - Badacz jest lekarzem, który ma doświadczenie w badaniach
klinicznych, przygotowuje protokół lub plan leczenia i wprowadza go u
chorych.

Chemioterapia

uzupełniająca - Jeden lub więcej leków
przeciwnowotworowych używanych w połączeniu z leczeniem chirurgicznym
lub radioterapią jako część leczenia nowotworu. Uzupełniający zwykle
oznacza ,,dodatek” do początkowego leczenia.
Działania uboczne - (zobacz zdarzenie niepożądane).
Grupa kontrolna - W badaniach klinicznych to grupa pacjentów, która
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Interferon - białkowa substancja produkowana przez białe krwinki i inne
typy komórek, które miały kontakt z pewnymi wirusami. W testach na
zwierzętach, interferon wykazał pewną aktywność przeciw nowotworom.
Trwają badania o jego użyteczności w leczeniu niektórych rodzajów
nowotworów u ludzi. Jeden z licznych leków dostępnych jako terapia
biologiczna.

otrzymuje standardowe leczenie, leczenie lub zabieg, która jest obecnie
używane i uważane za sprawdzone i skuteczne na bazie wcześniejszych
badań. Wyniki u chorych otrzymujących nowo opracowane metody leczenia
mogą być wówczas porównane z grupą kontrolną. W przypadkach, w
których nie istnieje standardowa metoda leczenia dla specyficznego
rozpoznania, grupa kontrolna nie otrzymuje leczenia, lecz jest starannie
oceniana. Żaden pacjent nie jest umieszczany w grupie kontrolnej bez
leczenia, jeżeli istnieje jakiekolwiek znane leczenie przynoszące korzyść
dla pacjenta.

Leczenie lekami pochodzenia biologicznego - używanie substancji

Grupa leczona - Grupa otrzymująca nowe leczenie poddawane ocenie

Morfologia krwi - pomiar liczby czerwonych krwinek, białych krwinek i

podczas badania.

płytek w próbce krwi.

Hormon - produkt chemiczny gruczołu wydzielania wewnętrznego

Nowotwór przerzutowy - Nowotwór złośliwy, który szerzy się z miejsca

organizmu, który, podczas wydzielania się do płynów w organizmie,
wywiera specyficzny efekt na inne narządy.

pierwotnego do jednej lub więcej innych części ciała.

Na czym polegają badania kliniczne w nowotworach złośliwych?

biologicznych (substancji produkowanych przez nasze własne komórki)
lub modyfikatorów odpowiedzi biologicznej (substancji, które wpływają na
system odpornościowy chorego) w leczeniu nowotworu.

Leczenie skojarzone - Użycie dwóch lub więcej sposobów leczenia
- leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemoterapia lub immunoterapia
- połączonych, na przemian lub razem, by osiągnąć optymalne wyniki
przeciwnowotworowe.

Na czym polegają badania kliniczne w nowotworach złośliwych?
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Nowotwór złośliwy - Ogólne określenie dla ponad 100 jednostek

Przeciwciało - Białko produkowana przez komórkę plazmatyczną w

chorobowych charakteryzujących się nieprawidłowym i niekontrolowanym
wzrostem komórek. Powstała zmiana guzowata lub inaczej nowotwór,
może dokonywać inwazji i niszczyć otaczające prawidłowe tkanki. Komórki
nowotworowe mogą rozprzestrzenić się do krwi lub układu chłonnego, by
rozpocząć proces wzrostu nowotworu w innych częściach ciała.

układzie limfatycznym lub szpiku kostnym w odpowiedzi na specyficzny
„antygen” (zobacz antygen), który to stymuluje system odpornościowy
organizmu. Przeciwciało łączy się z antygenem, który stymulował
system odpornościowy organizmu. Kiedy się zwiążą, antygen może być
zniszczony przez inne komórki systemu odpornościowego człowieka.
Zobacz: układ immunologiczny.

Nowy lek badany - Lek dopuszczony do użytku w badaniach klinicznych,
ale niezatwierdzony jeszcze do użytku komercyjnego.

Ocena stopnia zaawansowania - metody stosowane w celu ustalenia
stopnia zaawansowania (zakresu) choroby.

Onkolog - lekarz specjalista zajmujący się nowotworami.
Placebo - nieaktywna substancja imitująca lek, podawana dla osiągnięcia

W nowotworach złośliwych przerzut stanowi migracja komórek
nowotworowych z guza pierwotnego przez krew i naczynia chłonne, by
rozwinąć wzrost nowotworowy w innych tkankach.
Przerzut jest także określeniem używanym dla wtórnego wzrostu
nowotworu w odległej lokalizacji, chyba że stwierdzono, że jest to nowy
nowotwór pierwotny.

efektu psychologicznego lub jako kontrola przy ocenie leku uznawanego
za aktywny. Jest to przeważnie tabletka, kapsułka, lub zastrzyk, który
zawiera nieszkodliwą substancję, ale wygląda, tak samo jak lekarstwo
podawane testom. Placebo może być porównane z nowym lekiem, kiedy
nikt nie wie, czy jakiś lek bądź leczenie będzie skuteczne.

Radioterapia nazywana także napromienianiem - Leczenie

Protokół - schemat lub plan do użytku procedur eksperymentalnych albo

Ramię badania - Chorzy w badaniach klinicznych są przydzieleni
do jednej części lub segmentu badania - ramię badania. Jedno ramię
otrzymuje inne leczenie od drugiego.

eksperymentalnych metod leczenia.

Próba kliniczna lub badanie kliniczne - Badania naukowe
przeprowadzane u człowieka. Każde badanie stara się odpowiedzieć
na naukowe pytania i znaleźć lepsze sposoby by przeciwdziałać i leczyć
nowotwór.

Przeciwciała monoklonalne - Jedna z wielu nowych substancji
używanych w terapii biologicznej. Przeciwciała monoklonalne to
przeciwciała jednego rodzaju. Są masowo produkowane i opracowane
do działania wycelowanego bezpośrednio w komórki nowotworowe.
Przeciwciała monoklonalne są produktem nowych technik naukowych
i mogą dowieść swojej użyteczności w diagnozowaniu i leczeniu
nowotworu.
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Przerzut - Przeniesienie się choroby z jednej części ciała do innej.
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używające promieni rentgenowskich, kobaltu-60, radu, neutronów, lub
innych typów promieniowania niszczącego komórki.

Radiouczulacze - leki badane w celu zwiększenia efektu radioterapii.

Randomizowane badanie kliniczne - badanie, w którym chorzy z
cechami wspólnymi, takimi jak stopień zaawansowania choroby, są
wybierani lub przydzielani losowo, by być umieszczonym w oddzielnych
grupach, które porównują różne metody leczenia. Ponieważ mało ważne
czynniki lub preferencje nie wpływają na podział pacjentów, leczone
grupy mogą być uważane za porównywalne, a wyniki różnych metod
leczenia używane w różnych grupach porównane. W tym czasie nie ma
możliwości, żeby badacz wiedział, która metoda leczenia jest najlepsza.
Jest to wybór pacjenta, czy brać udział w randomizowanym badaniu
klinicznym czy nie. Zobacz także próba klinicza.

Na czym polegają badania kliniczne w nowotworach złośliwych?
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Regresja - nowotwór, który zmniejsza się lub zanika nazywa się, że jest

Zdarzenie niepożądane - Jakiekolwiek nieprzewidziane medyczne

„w regresji”.

wydarzenie u chorego bądź osoby poddanej badaniu, które niekoniecznie
ma związek przyczynowy ze stosowanym leczeniem. Zdarzenie
niepożądane może zatem być każdym niekorzystnym i niezamierzonym
objawem, symptomem, lub chorobą czasowo związanym z przyjmowaniem
produktów medycznych lub jakiegokolwiek leczenia (leczenie chirurgiczne,
radioterapia), mających związek lub nie z badanymi produktem medycznym
lub strategią leczenia.

Remisja - kiedy objawy i symptomy nowotworu ustępują, mówi się,
że choroba jest w remisji („cofa się”). Remisja może być czasowa lub
trwała.

Standardowe leczenie - Leczenie lub inne działanie medyczne
obecnie stosowane i uważane, że udowodniona jest jego skuteczność na
podstawie wcześniejszych badań.

Szpik kostny - wewnętrzny, gąbczasty rdzeń kości, który produkuje
komórki krwi.

Świadoma zgoda - Proces, w którym pacjent uczy się i dowiaduje o celu
oraz aspektach badania klinicznego, a następnie dobrowolnie decyduje
czy do niego przystąpi czy też nie. Proces ten obejmuje dokument
mówiący, ile chory powinien wiedzieć o potencjalnych korzyściach i
ryzyku leczenia zanim będzie gotów do wyrażenia zgody na poddanie się
leczeniu. W każdym badaniu wymagana jest pisemna zgoda.
Jeżeli chory podpisze formularz świadomej zgody i zostanie włączony do
badania, to wciąż może opuścić badanie w każdej chwili oraz otrzymać
inną dostępną pomoc medyczną.

Tłumaczenie:
Tadeusz Zagodziński
Konsultacja:
doc. dr hab. med. Włodzimierz Ruka, dr med. Piotr Rutkowski

Terapeutyczny - odnoszący się do leczenia.
Układ immunologiczny - Złożona sieć narządów, komórek, i
wyspecjalizowanych substancji rozprowadzonych w organizmie i
broniących go przed organizmami powodującymi zakażenia i choroby.

Wskaźnik ryzyka/korzyści - Zależność między ryzykiem a korzyściami
wynikającymi z leczenia lub procedury. Formalna komisja oceniająca
badanie czy komisja bioetyczna, zlokalizowana w każdym szpitalu lub
klinice, w której odbywają się próby kliniczne, decyduje, kiedy ryzyko w
badaniu jest uzasadnione w stosunku do potencjalnych korzyści. Chory
również musi ocenić wskaźnik ryzyka/korzyści, by zdecydować czy
uzasadnione jest jego przystąpienie do badania.
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Notatki
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