
FAZY BADAŃ KLINICZNYCH



Są ukierunkowane i dotyczą określonego układu (poszukuje się związków, 
których budowa chemiczna pozwala przewidzieć charakter aktywności 
farmakologicznej)przy braku wiedzy o działaniu farmakologicznym związki 
poddaje się badaniom przesiewowym

Prowadzone są na zwierzętach doświadczalnych i przy zastosowaniu testów    
in vitro
Obejmują ocenę farmakodynamiki i farmakokinetykę potencjalnego leku oraz 

badania toksykologiczne

Badania przedkliniczne



 badanie toksyczności podostrej - lek podawany jest codziennie przez   
4 tyg.

 badanie toksyczności przewlekłej - lek podawany jest przez kilka m-cy
 ocenia się zmiany histologiczne w tkankach i narządach oraz zmiany 

cytologiczne i biochemiczne we krwi i moczu

 wskaźnik terapeutyczny u zwierząt - stosunek dawki śmiertelnej dla 50% 
badanych zwierząt (LD50) do dawki skutecznej dla 50% zwierząt (ED50)

 badanie toksyczności ostrej - lek podawany jest jednorazowo przy              
2 drogach wprowadzenia

Badania przedkliniczne 
obejmują ocenę toksyczności ostrej, podostrej i 

przewlekłej



Badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub 
potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków 
działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania 
działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub 
śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby 
badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. 

(art. 2 pkt 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne, Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.).

DEFINICJA



W myśl Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r.   
Nr 136, poz. 857) badanie kliniczne zalicza się do eksperymentów 
medycznych. Ustawa wyróżnia dwa rodzaje eksperymentów medycznych 
- eksperyment leczniczy i eksperyment badawczy.

Z punktu widzenia prawa badanie kliniczne jest
rodzajem eksperymentu badawczego, ale o ściśle określonych regułach
i zasadach przeprowadzania.



Krótka historia biotechnologii medycznej



Badacze medyczni stale 
proponują i badają nowe i 
istniejące kuracje, procedury 
diagnostyczne i chirurgiczne 
lub urządzenia. Badania 
kliniczne są jedynym 
wiarygodnym sposobem 
oceny tego, czy coś działa na 
pacjentów i jakie jest tego 
ryzyko.

Badanie kliniczne, to badania 
medyczne, w których biorą 
udział chętni - zarówno 
zdrowi, jak i chorzy, w celu 
testowanie kuracji 
prewencyjnych, 
wykrywających bądź 
leczących choroby.

W jakim celu wykonujemy 
badania kliniczne 



 By badać nowe leki
 By dodawać nowe leki do istniejącego standardu terapeutycznego
 By poszukiwać nowej drogi podawania leków w standardzie terapeutycznym
 By oceniać jak zmiana trybu życia wpływa na chorych z chorobą nowotworową
 By poszukiwać możliwości jak zapobiegać rozwojowi nowotworu
 By porównywać nowe schematy terapeutyczne ze starymi, aby zobaczyć które 
powiązane są z mniejszymi skutkami ubocznymi lub wyższą skutecznością.

W jakim celu wykonujemy 
badania kliniczne 



Typy badań klinicznych
Brak interwencji

Eksperymentalne

Randomizacja

Tak Nie

Badanie kliniczne 
randomizowane

Badanie kliniczne 
nie 

randomizowane

Interwencja

Obserwacyjne

Porównanie grup

Tak Nie

Badanie analityczne
(badanie przypadków, 
badanie kohortowe)

Badanie opisowe



• Case-control     • Cohort
• Case Reports     • Case Series
• Outcomes Based:     • Survey Research: 
     - Quality of Life - Questionnaires

        - Decision Analysis - Polls
        - Economic Analysis - Surveys
• Survival Analysis
• Meta Analyses

Rodzaje badań klinicznych 
Badania kliniczne randomizowane 



Badania kliniczne 
schematy 



• Randomizowane/zaślepione badanie
• Randomizowane/podwójnie zaślepione badanie
• Nierandomizowane kontrolowane badanie 
• Badanie kontrolowane placebo 
• Badanie kontrolowane wg danych historycznych
• Badanie skuteczności wariantów terapii (cross-over study)
• Badanie oceniające czas lub dawkę do wycofania leczniczej substancji (withdrawal)

Badania kliniczne 
schematy 



Schematy 
Randomizowane 
Nierandomizowane 



uczestnik	

uczestnik	badacz	Podwójnie zaślepione

Zaślepione

Schematy 



Z użyciem placebo jako kontroli 

Z użyciem innego rodzaju kontroli Teraz,	kiedy	Pan	wyzdrowiał,	możemy	już	
Panu	powiedzieć	że	12	godzinna	operacja,	
intensywna	terapia	oraz	3	tygodniowy	pobyt	
w	szpitalu	były	częścią	procedury	stosowania	

placebo.	

Schematy 



Tabletka placebo 

Schematy 



Do czego służy protokół badania klinicznego ?
Jest to kontrakt zawierany pomiędzy badaczem i jego jednostką naukową, 
a sponsorem, który dodatkowo jest kontrolowany przez Komisję
Bioetyczną, a który opisuje jak należy przeprowadzić badanie. 

 Powinien zawierać:
•  Warunki w jakich należy porównać dwie grupy uczestników badania 

(najczęściej)

•  Ściśle określone kryteria włączenia do badania i wyłączenia z badania 
uczestników 

•  Wielkość próby (tj. ilość uczestników) z uzasadnieniem statystycznym

•  Opis w jaki sposób unikać możliwych błędów metodycznych 

•  Opis w jaki sposób postępować w momencie utraty kontaktu z 
uczestnikiem



Badania kliniczne – prowadzenie 

Rekrutacja uczestników: zadania badacza  

• Identyfikacja uczestników spełniających warunki uczestnictwa 
• Wytłumaczenie na czym polega badanie  
• Uzyskanie świadomej Zgody Uczestnika 
• Powtórne sprawdzenie kryteriów włączenia/wyłączenia z  badania 
• Przypisanie uczestnika do jednej z grup



Fazy badań klinicznych

•  Badania kliniczne prowadzone są w czterech fazach. 
•  Każda faza musi zakończyć się wynikiem pozytywnym, aby można 

było przejść do kolejnej.



Fazy badań klinicznych



Fazy badań klinicznych 
Jaki jest podstawowy cel badania?

Faza	 I	 II	 III	 IV	

Cel	 Głównie	
bezpieczeństwo	

Bezpieczeństwo	w	
krótkim	okresie	czasu,	
głównie	skuteczność	

Bezpieczeństwo,	
dawka,	skuteczność,	

	głównie	
bezpieczeństwo,	
rzadko	inne	cele	



Faza	 I	 II	 III	 IV	

Liczba	
pacjentów	
(ochotników)	

20-100	 Kilkaset	 kilkaset-kilka	
tysięcy	

Od	kilku	
tysięcy	do	
nawet	
kilkuset		

Fazy badań klinicznych 
Jaki jest podstawowy cel badania?



Fazy badań klinicznych 
Czas prowadzenia badań

Faza	 I	 II	 III	 IV	

Czas	 Kilka	
miesięcy	

Od	kilku	
miesięcy	do	2	
lat	

Od	roku	
do	4	lat	

W	zależności	od	
potrzeb	lub	
wymagań		



Fazy badań klinicznych 
Odsetek leków, które z powodzeniem przechodzą do następnej fazy

Faza	 I	 II	 III	 IV	

%	leków	badanych	z	
pozytywnym	
rezultatem		

70%	 33%	 25-30%	 Nie	dotyczy	



Etyka w prowadzeniu badań 
klinicznych

  W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta i 
zabezpieczenie jego praw, dlatego wszelkie badania muszą być prowadzone 
zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice (w skrócie GCP), czyli Dobrej 
Praktyki Klinicznej (DPK).
 
Główne założenia DPK to:
• Dobro pacjenta, jego prawa i jego bezpieczeństwo są nadrzędne w 

stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa
• Uzyskane dane muszą być wiarygodne i dokładne.



Ochrona uczestników badań - zasady:
•  Szacunek dla uczestników – każdy leczony jest traktowany 

indywidualnie, a jego proces leczenia jest autonomiczny  
•  Wyważona korzyść – poetncjalna korzyść dla społeczeństwa nie 

powinna przeważać nad korzyścią uczestnika
•  Sprawiedliwość – uczciwy i równy podział korzyści jak i ryzyka 

pomiędzy uczestnikiem a beneficjentami badania

Etyka w prowadzeniu badań 
klinicznych



Ochrona uczestników badań - zasady:
•  Odpowiednia randomizacja
•  Odpowiednie użycie placebo
•  Wprowadzenie procedur dla monitorowania bezpieczeństwa badanej   

terapii 
•  Kompetentni badacze
•  Wprowadzenie procedury podpisywania świadomej zgody uczestnika
•  Odpowiednie rekrutowanie uczestników zgodnie z kryteriami włączenia.   

i wyłączenia
•  Odpowiednie odszkodowania w przypadku poniesienia uszczerbku na 

zdrowiu w trakcie badania

Etyka w prowadzeniu badań 
klinicznych



Co należy powiedzieć potencjalnemu uczestnikowi badania w trakcie 
uzyskiwania jego zgody na uczestnictwo w badaniu:

•  Proponowana terapia może mieć, jak każda inna działania niepożądane  
•  Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu jest kluczowe zarówno ze strony 

uczestnika , jak i badacza
•  Jakie są potencjalne korzyści, ale i potencjalne ryzyko przyjmowania tej 

terapii 
•  Uczestnik może wycofać się w każdej chwili trwania badania
•  Decyzja podjęcia  udziału w badaniu klinicznym powinna być w 100%  

samodzielna i ochotnicza 

Etyka w prowadzeniu badań 
klinicznych



Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika (1)

Komisja Bioetyczna powinna:
•  Przejrzeć dokumentację badania, aby potwierdzić, że potencjalne 

korzyści przeważają nad ryzykiem jakie ponoszą uczestnicy
•  Przejrzeć dokumentację badania , aby potwierdzić , czy uczestnicy są 

prawidłowo chronieni
•  Potwierdzić pisemnie wniosek o zaakceptowaniu lub  odrzuceniu 

projektu badawczego do jego wykonania przez badacza 
•  Przejrzeć i odpowiedzieć na proponowane zmiany w protokole złożone 

przez badacza 



•  Przejrzeć raporty dotyczące zgonów, ciężkich i niespodziewanych działań 
niepożądanych zgłaszanych przez badacza  

•  Przeprowadzać okresowo przegląd badania, ryzyka dla uczestników jakie 
może pojawić się w trakcie trwania badania, zastosowanej selekcji 
uczestników,  poufności gromadzonych danych, a także procesowi 
uzyskiwania świadomej zgody pacjenta  na uczestnictwo w badaniu

Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika (2)



•  Kodeks ochrony praw uczestników badań pojawił się jako konsekwencja 
Procesu Norymberskiego w 1947

•  Obecnie przeprowadzanie badań klinicznych jest regulowane przepisami 
GCP (Good Clinical Practice) czyli  tzw. Dobrej Praktyki Przeprowadzania 
Badań Klinicznych zgodnie z założeniami Deklaracji Helsińskiej oraz 
następnymi  konferencjami. (aktualnie obowiązuje tekst przyjęty na 59 
Konferencji Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w Seulu w 2008 roku)

Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika 



Kodeks Norymberski:
• Ochotnicza zgoda na uczestnictwo w badaniu
• Eksperyment powinien być przeprowadzany w intencji korzyści dla społeczeństwa,    

a jego wyników nie można w inny sposób sprawdzić 
• Eksperyment powinien być oparty na wcześniejszych badaniach na zwierzętach   
• Należy unikać spowodowania cierpienia i uszczerbku na zdrowiu zarówno fizycznego 

jak i psychicznego 
• Nie należy zakładać możliwości wystąpienia zgonu lub kalectwa w przebieg 

eksperymentu
• Zawsze należy określić ryzyko versus potencjalne korzyści 
• Należy chronić uczestników przed uszczerbkiem na zdrowiu, kalectwem lub śmiercią 
• W proces badania powinny być włączone tylko osoby wykwalifikowane naukowo 
• Uczestnik może zakończyć uczestnictwo w każdym momencie

Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika 



Dokument Świadomej Zgody 
Pozwala on upewnić się że:

• Zgoda jest ochotnicza
• Zgoda jest zrozumiała
• Zgoda zawiera pełną informację

Pozwala on wykazać że:
• Osoba ta dała dobrowolnie zgodę na uczestnictwo  
• Dokument został wręczony przez osobę kompetentną 
• Osoba otrzymała cała potrzebną informację 
• Osoba ta wie , że jest to badanie, a nie leczenie

Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika 



Dokument świadomej zgody powinien zawierać informację:
• Dlaczego badanie jest przeprowadzane?
• Co badacze chcą osiągnąć ?   
• Jakie badania będą przeprowadzane w badaniu i przez jaki okres ?
• Ryzyko i potencjalne korzyści uczestnictwa w badaniu ? 
• Czy jest inne leczenie dostępne  ? 
• Czy można się wycofać w każdej chwili ? 
• Jakie odszkodowanie przewidziano w przypadku wystąpienia 

uszczerbku na zdrowiu

Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika 



NIE KAŻDY MOŻE WYRAZIĆ ŚWIADOMĄ ZGODĘ NA UCZESTNICTWO 
W BADANIU  

• Wyłączeni są:  więźniowie, chorzy psychicznie oraz dzieci  
• Osoby na które można łatwo wpłynąć:  studenci, podwładni, ciężarne        

(w domyśle domniemana zgoda płodu) oraz pacjenci (na styku konfliktu 
interesów czyli opieka lekarska versus badacz)

Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika 



 Czy używanie placebo jest etyczne?

• W chorobach w których istnieje sprawdzona, dająca wyleczenie terapia -   
NIE

• W tych wskazaniach, gdzie nie ma żadnego sprawdzonego leczenia, 
placebo jest dozwolone. 

Etyka w badaniach klinicznych 
- ochrona praw uczestnika 



Badania kliniczne 
Co powinno się zapamiętać ?

•  Badania kliniczne często dostarczają danych, które mają wpływ nas 
zdrowie społeczeństwa i są najlepszą metodą sprawdzenia hipotez 
zdrowotnych wpływających na nasz dobrostan  

• Powinny przestrzegać wytycznych Dobrej Praktyki a także być zgodne z 
protokołem 

• Musza zapewniać  dobre samopoczucie uczestnika
• Badania kliniczne są podatne na błąd człowieka zarówno po stronie 

uczestnika jak i badacza 
• Prowadzenie badań klinicznych jest nauką i podlega ocenie jak każdy inny 

aspekt jej uprawiania



Badania kliniczne. Co powinno się zapamiętać?



Podsumowanie
• Badania kliniczne zawsze poprzedzają wprowadzenie leku na rynek 

(rejestrację)
• Są cztery fazy badań klinicznych w tym 3 przed-rejestracyjne.
• „Złotym” standardem badań klinicznych jest badanie randomizowane, 

podwójnie zaślepione, porównawcze.
• Wszystkie badania kliniczne muszą być wykonywane zgodnie z GCP 

(Good Clinical Practice) oraz Deklaracją Helsińską (z jej nowymi 
rozszerzeniami).

• Naczelną i nadrzędną zasadą wykonywania badań klinicznych jest 
zapewnienie bezpieczeństwa osobie uczestniczącej w badaniu.

• Z kilku tysięcy związków wchodzących do badań klinicznych jedynie 
jeden ma szansę być zarejestrowanym jako nowy środek leczniczy.



Prezentacja w całości jak i w części jest chroniona 
prawem autorskim i nie może być rozpowszechniana ani 
realizowana przez żadną instytucję ani osobę fizyczną 

bez zgody KIMZE.


