
Badania kliniczne 

Clinical Trials 
By moe zetkne/-a si ju  z okreleniem „badanie kliniczne” bd „próba kliniczna”. Co one
oznaczaj? Badanie kliniczne to jeden ze sposobów na uzyskanie najbardziej aktualnej
terapii onkologicznej.

Przygotowujc si do podjcia decyzji, czy badanie kliniczne jest odpowiednim wyborem
dla ciebie, dowiedz si jak najwicej na ten temat, rozmawiajc o tym ze swoim lekarzem i
pielgniark, a take z rodzin i przyjaciómi. Decyzja o uczestnictwie w badaniu klinicznym
naley wycznie do ciebie.

Na czym polegaj badania kliniczne?

Badania kliniczne to studia badawcze z udziaem ochotników. Badania te sprawdzaj, czy
testowana terapia jest bezpieczna i skuteczna. Badania kliniczne mog by równie prób
nowego sposobu leczenia choroby lub jej zapobiegania. Badania takie doprowadziy ju
do opracowania wielu nowych metod zapobiegania chorobom nowotworowym, a take
diagnozowania i leczenia takich chorób.

Cele bada klinicznych

Badania kliniczne prowadzone s w celu uzyskania dodatkowych i bardziej
szczegóowych danych na temat nowej terapii lub procedury. Przeprowadzi si je tylko
wtedy, gdy istniej silne przesanki, e badana terapia lub test oka si lepsze od obecnie
stosowanych (standardowych terapii). Terapie testowane podczas bada klinicznych
czsto okazuj si pomocne. W takim przypadku terapie te maj szans sta si terapiami
standardowymi.



W badaniach klinicznych testuje si nastpujce czynniki:

Nowe lekarstwa, które nie zostay jeszcze zatwierdzone przez Amerykaski Urzd
ds. ywnoci i Leków (Food and Drug Administration - FDA)

●

Nowe zastosowania dla leków, które zostay ju wczeniej zatwierdzone●

Terapie, takie jak np. radioterapia lub zabiegi chirurgiczne●

Zioa i witaminy●

Nowe sposoby czenia rónych metod leczenia●

Naukowcy badaj nowe terapie w celu znalezienia odpowiedzi na takie pytania, jak:

Czy dana terapia jest pomocna?●

Jaki jest najlepszy sposób zaaplikowania danej terapii?●

Czy dana terapia dziaa lepiej ni te, które stosowane s obecnie?●

Jakie skutki uboczne wywouje dana terapia?●

Na jakie grupy pacjentów dana terapia bdzie miaa najprawdopodobniej
pozytywny wpyw?

●

Jak wyglda udzia w badaniu klinicznym?

Biorc udzia w badaniu klinicznym, bdziesz mie do dyspozycji zespó ekspertów, którzy
bd dba o twój stan zdrowia i uwanie obserwowa przebieg leczenia. Moe to oznacza, e
bdziesz mie wicej wizyt lekarskich i bada laboratoryjnych w porównaniu z leczeniem
standardowym.

Istnieje jednak pewne ryzyko. Nikt z góry nie wie, czy dana terapia okae si skuteczna i
jakie skutki uboczne moe ona wywoa. Badanie kliniczne ma na celu wanie to ustali.
Wprawdzie wikszo skutków ubocznych przechodzi z czasem, ale niektóre z nich mog
trwa dugo, a nawet zagraa yciu pacjenta. Naley jednak pamita, e ryzyko skutków
ubocznych istnieje take w przypadku stosowania terapii standardowych.

Decyzja o uczestnictwie w badaniu klinicznym

Jeli chcesz wzi udzia w badaniu klinicznym, zacznij od ustalenia czy twoja przychodnia
lub szpital przeprowadza badania kliniczne. Moesz dowiedzie si tego od swojego
lekarza. Pacjent musi spenia okrelone kryteria, aby móg zakwalifikowa si do badania
klinicznego, np. warunkiem udziau moe by konkretny rodzaj choroby nowotworowej lub
to, e pacjentka nie jest w ciy. Decyzja o uczestnictwie w  badaniu klinicznym naley
jednak do ciebie.



Uczestnictwo  w badaniu klinicznym nie oznacza rezygnacji z innych form opieki
medycznej, które mog ci by  potrzebne. Co wicej, przysuguje ci prawo do wycofania si
z  badania w dowolnej chwili i z dowolnego powodu.

Jak mog dowiedzie si wicej na ten temat?

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat bada klinicznych nad twoim
rodzajem choroby nowotworowej, porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem lub pielgniark.

Organizacja Amerykaskie Stowarzyszenie do Walki z Rakiem (American Cancer
Society ) take udziela informacji na temat eksperymentalnych bada klinicznych.  Aby
uzyska wicej informacji , zadzwo do nas pod numer 1-800-303-5691 lub odwied stron
www.cancer.org/clinicaltrials.
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