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 Czym są badania kliniczne i jak rozumieć wyniki 
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 Warszawa, 23 września 2014 



Motto 

 „Lekarze przepisują leki, o których wiedzą 
niewiele, aby leczyć choroby, o których wiedzą 
jeszcze mniej, u pacjentów, o których nie 
wiedzą nic…” 

Voltaire (1694-1778) 
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Finansowanie badań klinicznych: 

konflikt interesów? 

 

[luty 2009] 

[luty 2009] 

[kwiecień 2009] 
[lipiec 2006] 

[lipiec 2010] 



Czy przyjął(a)by Pan(i) lek, którego 

skuteczność nie została sprawdzona na 

ludziach? 
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AB<BC? 
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AB<BC? 



 Osobiste doświadczenie nie wystarczy do 

ustalenia zasad dobrej praktyki medycznej 

 niektóre choroby występują bardzo rzadko  

pojawiają się nowe choroby 

wyciąganie wiarygodnych wniosków może 

wymagać licznych obserwacji 



Dlaczego  wykonujemy badania kliniczne ? 

• Czy nie wystarczą dane pochodzące z doświadczenia lekarza? 

• Przykład : 10 ośrodków, każdy ma  po 10 chorych, w każdym ośrodku 1 chory miał 
biegunkę po leku- z punktu widzenia pojedynczego badacza niezauważalny objaw 
niepożadany a w analizie jest to 10%    

• Czy nie wystarczą logiczne przesłanki ?  

• Przykład:       Hormonalna Terapia Zastępcza     

•                        Leki antyarytmiczne         

 



Potrzebujemy oczywistych danych, że: 

 Wybraliśmy najlepszy sposób leczenia 

 Zastosowaliśmy najlepsze metody diagnostyczne  

 Czynimy więcej pożytku niż szkody 



Dlaczego badanie kliniczne to proces kontrolowany? 

 

 Brak wymagań (2000 lat p.n.e. - 1927) 

 1927 powołanie FDA: “czystość chemiczna” produktu, skład zgodny z informacją 

na etykiecie 

 Wypadki z Sulfanilamidem w USA w 1937 r.1, oraz z Thalidomidem w Europie2 

w1960 r. spowodowały poprawienie Food Drug & Cosmetic act                                                        

1)Zmarło w wyniku zastosowania leku ok. 100 osób, lek rozpuszczano w glikolu.                

2)Thalidomid zsyntetyzowano w Niemczech w 1954 r., z powodu zastosowania u kobiet ciężarnych, do momentu wycofania 

go ze sprzedaży w 1962 r. spowodował wady wrodzone u ok. 5000 osób 

 

 1962: Poprawka do FD&Cosmetic Act - wymagania kontroli skuteczności i 

bezpieczeństwa leków poprzez kontrolowane badania kliniczne 

 

 

 



Badanie Kliniczne 

  stosuje substancje albo mieszaninę substancji, którym nadano 
postać farmaceutyczna substancji czynnej lub placebo 

wymieniona substancja jest stosowana jako produkt badany lub 
referencyjny 

  produkt dopuszczony do obrotu ale stosowany lub przygotowany 
w sposób odmienny od postaci dopuszczonej do obrotu 

  produkt dopuszczony do obrotu ale stosowany we wskazaniu 
nieobjętym pozwoleniem 

  produkt dopuszczony do obrotu ale stosowany w celu uzyskania 
dodatkowych informacji  

 



Eksperyment badawczy 
(Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 

5 grudnia 1996)  

• Art. 21 Wprowadzenie przez lekarza nowych lub 

tylko częściowo wypróbowanych metod 

diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych 

w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla 

zdrowia osoby leczonej 

 

 

 

 



 Schemat kontrolowanego badania klinicznego 
(z randomizacją) 

  Postawienie hipotezy badawczej 

 Wybór metody weryfikacji hipotezy – określenie grupy badanej i kontrolnej 

  Losowy przydział do badanych grup (randomizacja) 

 Obiektywny sposób oceny skutków postępowania (zamaskowanie) 



Podwójna ślepa próba   

 Zalety 

  Maksymalna obiektywizacja  

Wady 

  Pozbawienie chorych skutecznego leczenia 

  Narażenie chorych na potencjalne objawy niepożądane 

  Opóźnia wykrycie objawów niepożądanych 

  Trudności w stworzeniu protokołu badawczego 



James Lind – 1974  
 

Leczenie szkorbutu - porównanie substancji kwaśnych 
  
 Cydr 
 Ocet 
 Gałka muszkatołowa, czosnek 
 Elixer 
 Pomarańcze, cytryny 



Pierwsze badanie z grupą kontrolną 

 Pierwszym badaniem z prawidłowo zrandomizowaną grupą kontrolną było 
badanie skuteczności streptomycyny w leczeniu gruźlicy 

 
Medical Research Council. Streptomycin treatment of pulmonary 
tuberculosis. BMJ 1948; 2; 769: 782 

 
 
 





Pierwsze opublikowane badanie kliniczne z randomizacją 

Hipoteza: ...Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienia i 

napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym 

wieku ... 

Materiał i Metody: „Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam 

dadzą jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz jak my 

wyglądamy a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie.” 

Wyniki i Wnioski: Po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż 

innych młodzieńców. Którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał 

więc ich potrawy i wino do picia, a podawał jarzyny. 

 

 

Księga Daniela, Księgi Prorockie, Stary Testament 

(w przekładzie Zespołu Biblistów Polskich) 





Dobra Praktyka Kliniczna 

 zespół uznawanych przez społeczność międzynarodową 
wymagań dotyczących etyki i jakości badań naukowych, 
przy prowadzeniu badań klinicznych, gwarantujących 
ochronę praw, bezpieczeństwo, dobro uczestników tych 
badań oraz wiarygodność ich wyników 



Do czego służą badania kliniczne 

 poznanie patogenezy chorób  

 wykrycie czynników ryzyka 

 wprowadzenie nowych leków 

 porównanie stosowanych metod terapii  

 opracowanie najbardziej skutecznych metod 

diagnostycznych 

 



Fazy badania klinicznego 

Faza   Grupa badana  Liczba   Liczba 

      badanych  badanych  

     substancji  osób 

  

Synteza    in vitro   3 000 – 10 000 - 

Przedkliniczna (0)  zwierzęta   10 – 20  - 

I    zdrowi ochotnicy  5 – 10  20 – 100 

II    chorzy   2 – 5  1 000-2 000 

III    chorzy (randomizacja) 2  > 1 000 

IV  (porejestracyjne)  chorzy   1  > 10 000 



Kryteria stosowane w badaniach 

klinicznych 
Pierwszorzędowe 

 

Zgon 

Zawał niezakończony zgonem 

Udar niezakończony zgonem 

 

Drugorzędowe 

 

Choroba wieńcowa 

Niewydolność serca 

Chromanie przestankowe 

TIA 

Trzeciorzędowe 

 

Jakość życia 

 

Złożone 

 

Zastępcze 

 

LVH 

Mikroalbuminuria 

IMT 

... 



Typy badań klinicznych 

  Opis przypadku 

  Opis serii przypadków 

  Badanie obserwacyjne 

  z grupą kontrolną (case-control) 

  kohortowe (cohort) 

  Kontrolowane, prospektywne (RCT, randomized controlled trial) 

  z podwójnym zamaskowaniem (double-blind) 

  PROBE (prospective randomized open-label blinded end-point) 

  Meta-analizy 



Dlaczego EBM?  
„The flecainide story” 

• 1979  

– Bernard Lown, wynalazca defibrylatora 

– Zjazd American College of Cardiology – zawał mięśnia 

sercowego – najczęstsza przyczyna zgonów  

– Zawał – zaburzenia rytmu serca – zgon  

– „Bezpieczny, długodziałający lek antyarytmiczny, uchroni 

miliony osób przed śmiercią”    



Choroba 
„Prawdziwy” 

efekt kliniczny 

Interwencja 

Czas 

Zastępczy 
punkt 

końcowy 

Nieprawda 
 Hormonalna terapia zastępcza 
 CAST 
 Inhibitory PPD w niewydolności serca 
 Badania z witaminy i homocysteiną 



Dlaczego EBM?  
„The flecainide story” 

Anderson et al. N Engl J Med 1981;473-7. 



Dlaczego EBM?  
„The flecainide story” 

• Wniosek  
– Stosowanie flekainidu zmniejsza ryzyko zaburzeń rytmu 

serca powodujących zawał m. sercowego (mechanizm)  
pacjenci po zawale powinni otrzymywać flekainid.  

• Praktyka  
– Pozytywna opinia FDA  

– Rutynowe stosowanie w leczeniu chorych z zawałam m. 
sercowego (USA, ale nie w Europie, Australii)   

 





Miejsce badań klinicznych w procesie rozwoju leku  



Badania kliniczne 

Faza   Grupa badana  Liczba   Liczba 

      badanych  badanych  

     substancji  osób 

  

Synteza    in vitro   3 000 – 10 000 - 

Przedkliniczna (0)  zwierzęta   10 – 20  - 

I    zdrowi ochotnicy  5 – 10  20 – 100 

II    chorzy   2 – 5  1 000-2 000 

III    chorzy (randomizacja) 2  > 1 000 

IV  (porejestracyjne)  chorzy   1  > 10 000 

Szacowny koszt (2007) – 1 200 000 000 USD 



• Faza I – bezpieczeństwo  

• Faza II – skuteczność biologiczna  

• Faza III – skuteczność kliniczna 

• Faza IV – działania niepożądane 

 
Fazy badań klinicznych 
 



Steering committee 

Executive committee 
IRB 

Data Monitoring  

And Safety Board 

Investigators Investigators Investigators Investigators 

CRF 

-Endpoints 

- A(S)E  

Adjudication Committee 



Analiza statystyczna wyników 

 określa na ile obserwowane różnice mogą być dziełem 
przypadku 

 w badaniach biologicznych przyjmujemy, że przypadek 
działa rzadziej niż raz na 20 razy 



Grupy badane – określenie liczebności  



 

 Koszty badań i rozwoju produktów 

lecznicznych  

 
 

 

 

 

Koszty opracowania nowego produktu 

leczniczego: 

 

1987      231 mln USD 

1998     550 mln USD 

2003     802 mln USD 

2007  1 200 mln USD* 

 

* Dane szacunkowe  
 

 



 

 Koszty badań i rozwoju produktów 

lecznicznych 
Szacunkowy podział wydatków związanych z 

opracowaniem jednego produktu w rozbiciu na 

poszczególne fazy badań klinicznych 

Odsetek kosztów części 

klinicznej 

Faza I 12,2 % 

Faza II 18,8 % 

Faza III 69,0 % 

Długookresowe badania na 

zwierzętach 

4,1 % kosztów faz I-III 



Akademickie badania kliniczne  

• Non-commercial 

• Investigator-driven 

• Investigator-initiated  



Niekorzystny wpływ Dyrektywy Europejskiej na 
akademickie badania kliniczne 

• Spadek liczby badań klinicznych o 63% 
• Zmniejszenie liczby włączonych chorych o 33% 
• Koszty prowadzenia badań wzrosły o 85% 
• Opóźnienie okresu rozpoczęcia badań o 5 miesięcy 
• Znaczne zwiększenie obciążenia pracą Komisji Etycznych 

 
 
 

 
The European Organization for Research and Treatment of Cancer 

 European Cancer Conference, Paryż, listopad 2005 

 

 

 









 evidence-based medicine ...The 
process of systematically finding, 
evaluating, and using  contemporary 
research findings as the basis for 
clinical decisions... 

Gordon Guayatt MD MSc, and Evidence-Based Medicine 
Working Group 

McMaster University Helath Sciences Centre 



Presence: last 15 years - cardiology 

 „What I called the clinical trial – guideline – education 

process is having profound effect on cardiology 

research and practice – effects almost as significant, as 

the invention of the stethoscope in France in 1816 and 

the electrocardiograph in Holland in 1902” 

W. Bruce Fye J Am Coll Cardiol 2003; 41 (8): 1237 


