
  

Historie klinických studií:

1747 – James Lind – systematická studie na námořnících trpících nedostatkem
vitamínu C, skupina která dostávala pomeranče a citróny se uzdravila,
skupina co dostávala cider se trochu zlepšila, ostatní (dostávali ocet, vitriol
nebo sladovou vodu) se neuzdravili.

cca 1750 – John Haygarth – placebo efekt

cca 1920 – Ronald A. Fisher – statistické základy, design, randomizace

cca 1920 – Austin Bradford Hill – základy epidemiologických klinických studií



  

Proč klinické studie:

Testování nových léčiv, kombinací léčiv, lékových forem, generik
(klinické hodnocení humánních léčivých přípravků)

Testování nových léčebných postupů, operací
(zkoušky zdravotnických prostředků)

Testování nových diagnostických postupů

Studium vlivu vybraných faktorů na zdraví



  

Vývoj nových léčiv:

Hledání nových cílů léčiv:
Pokud chce farmaceutická společnost vyvinout nějaké nové léčivo, je nutné nejprve 
stanovit biologickou podstatu jeho funkce, například inhibici klíčového enzymu nebo 
aktivaci vhodného receptoru. Takový enzym nebo receptor je pak cílem (target). 
Hledání nových cílů je hlavně úkol pro akademickou vědu, konkrétně molekulární 
biologii, genomiku, biochemii a tak dále. V oblasti nízkomolekulárních léčiv jsou 
nejčastějšími cíli enzymy (NSAID – COX, léky na hypertenzi – ACE, statiny – 
HMGCoAR atd.), receptory (beta-blokátory – beta-adrenergní GPCR, 
antihistaminika – histaminový GPCR, atd.), iontové kanály, transportní protein, DNA 
a další molekuly.

Je nutné validovat, například pomocí vhodných zvířecích modelů, že působení na 
daný cíl má požadované účinky (target validation).



  

Vývoj nových léčiv:

Hledání nových vůdčích molekul (lead compound):
Pokud je známý cíl, je vyvíjena sloučenina, která na něj působí. Obvykle je testován 
obrovský počet sloučenin na schopnost inhibovat enzym, aktivovat receptor, nebo 
podobně. V současnosti je komerčně dostupných několik desítek milionů sloučenin. 
Existují specializované firmy, které poskytují rozsáhlé knihovny sloučenin pro účely 
screeningu. Pro vlastní screening se nejčastěji používají robotizované postupy 
screeningu (high-throughput screening) založené na fluorescenčních nebo 
luminiscenčních měření enzymové aktivity, FRET jevu a dalších postupech 
vhodných pro provádění v rozsáhlých sériích. Pokud je takto nalezen slabý inhibitor 
nebo aktivátor receptoru a je ověřeno, že chemickou jeho modifikací vznikají další 
inhibitory enzymu nebo aktivátory receptoru, je tato sloučenina vzata jako vůdčí 
molekula (lead compound).



  

Vývoj nových léčiv:

Optimalizace vůdčí struktury:
Lead compound je obvykle příliš slabý inhibitor enzymu nebo aktivátor receptoru, 
aby mohl být použit jako léčivo. Proto jsou medicinálními chemiky vytvářeny 
deriváty sloučeniny s cílem zvýšit její afinitu k cíli (Ki, Kd, IC

50
, EC

50
 atd). V této fázi 

je možné usilovat o zlepšení biologické dostupnosti sloučeniny, o snížení její toxicity 
a podobně. Obvykle je syntetizováno několik stovek derivátů sloučeniny a ty jsou 
testovány na izolovaných enzymech/receptorech nebo buňkách.



  

Vývoj nových léčiv:

Preklinické studie:
Pokud je nalezen dostatečně silný inhibitor enzymu nebo aktivátor receptoru, který 
má vhodnou biologickou dostupnost a nízkou toxicitu, je testován na laboratorních 
zvířatech v rámci preklinických testů. Tato fáze obvykle trvá jeden až tři roky a jejím 
cílem je otestovat funkčnost a bezpečnost léčiva. Účinnost může být testována na 
laboratorních zvířatech, u kterých byla vyvolána nemoc. V poslední době se velice 
osvědčila možnost navodit podmínky nemoci u experimentálního zvířete pomocí 
genových manipulací, nejčastěji pomocí knock-outu vybraného genu či genů. 
Toxicita je testována obvykle na zdravých laboratorních zvířatech, kde jsou 
pozorovány možné akutní a chronické vlivy na funkce jednotlivých orgánů.

Testování na laboratorních zvířatech pokračuje testy dlouhodobého působeni i po 
tom, co začnou klinické zkoušky na lidech.



  

Vývoj nových léčiv:

První fáze klinické studie:
Léčivo, které projde preklinickými zkouškami nejdříve vstupuje do první fáze 
klinických zkoušek. V této fázi je léčivo podáváno na klinickofarmakologických 
jednotkách několika desítkám zdravých dobrovolníků. Cílem je zjistit jaká je 
tolerance léčiva, jaké jsou možné nežádoucí účinky a určit tak možnosti dávkování 
léčiva.

V opodstatněných případech je možné provádět první fázi i na pacientech, například 
když je léčivo toxické (cytostatika používaná při léčbě nádorových onemocnění).



  

Vývoj nových léčiv:

Druhá fáze klinické studie:
V druhé fázi je léčivo poprvé podáváno několika desítkách pacientům. Cílem je 
ověřit výsledky první fáze ohledně dávkování a nežádoucích účinků. Poprvé je také 
testována účinnost léčiva. Může být například zjišťováno pro kterou kategorii 
pacientů je léčivo vhodné (například s ohledem na průběh onemocnění). Rovněž je 
zkoumána farmakokinetika léčiva.



  

Vývoj nových léčiv:

Třetí fáze klinické studie:
V třetí fázi je léčivo podáváno rozsáhlé skupině pacientů. Jak bude vysvětleno 
později, pacienti mohou být rozděleni do skupin, kterým je podáváno léčivo nebo 
placebo a je porovnávána účinnost léčiva v porovnáním s placebem. V případě 
závažných onemocnění, kdy není možné vysadit léčbu, je kontrolní skupině 
podávána kombinace standardní léčby s placebem a experimentální skupině 
kombinace standardní léčby s testovaným léčivem (pokud to je možné). Nadále je 
kontrolována bezpečnost léčiva a možné vedlejší účinky.

Výsledek třetí fáze klinické studie je předáván úřadu, který na jeho základě 
rozhoduje o uvedení léčiva na trh.



  

Vývoj nových léčiv:

Čtvrtá fáze klinické studie:
Pokud léčivo úspěšně projde třetí fázi klinických studií, může být schváleno a 
uvedeno na trh. V této fázi je léčivo testováno v praxi na co největším vzorku 
pacientů. Dále je testována účinnost léčiva a jsou monitorovány jeho nežádoucí 
účinky. Může se stát, že se dodatečně neprokáže požadovaná účinnost nebo že se 
objeví nové nežádoucí účinky, které mohou vést ke stažení již schváleného léčiva z 
prodeje.



  

Vývoj nových léčiv:

Testování bioekvivalence:
Vývoj a testování nového léčiva je nesmírně nákladná záležitost. Pokud je nakonec 
léčivo schváleno, má příslušná farmaceutická společnost právo po dobu deseti let 
vyrábět a prodávat dané léčivo a diktovat jeho ceny a tak si kompenzovat náklady 
na jeho vývoj. Po uplynutí této doby je umožněno vyrábět a prodávat dané léčivo 
ostatním výrobcům. Tím podstatně klesne jeho cena. Tito noví generičtí výrobci 
však musí prokázat pomocí bioekvivalenčních studií, že jimi vyráběné léčivo je 
stejně účinné jako originální léčivo. Konkrétně je testováno zda se nové léčivo 
distribuuje v organismu obdobně jako originální léčivo.



  

Pojmy:

Subjekt – Pacient nebo zdravý dobrovolník účastnící se studie

Zkoušející – Osoba, která vykonává klinickou studii v daném místě

Hlavní zkoušející – Osoba, která vede tým vykonávající klinickou studii

Sponzor – Farmaceutická společnost, která si zadává vypracování klinické studie

Regulační orgán – Instituce, která rozhoduje o povolení léčebného přípravku v 
dané zemi (v ČR je to Státní ústav pro kontrolu léčiv – SÚKL, v USA je to Food and 
Drug Administration – FDA)



  

Pojmy:

Multicentrická klinická studie – Studie, která probíhá na více pracovištích 
(například ve více nemocnicích)

Monitoring – Dlouhodobý dohled regulačního orgánu, zejména dokumentace, 
zařízení a dalších zdrojů

Inspekce – Jednorázová aktivita regulačního orgánu, vedoucí ke kontrole 
dokumentace, zařízení a dalších zdrojů



  

Pojmy:

Screening – Prvotní testování, zda jsou pacienti nebo zdraví dobrovolníci vhodní 
jako subjekty klinické studie

Placebo – Falešné léčivo. Je známo, že podání placeba pozitivně ovlivňuje 
zdravotní stav u prakticky všech onemocnění. Proto jsou účinnosti léčiv srovnávány 
s placebem. V ojedinělých případech je možné provádět falešné operace a jiné 
postupy.

Protokol – Dokument, který představuje cíl, testovanou hypotézu a metodologii 
navrhované klinické studie spolu s jejími statistickými základy

Informovaný souhlas – Proces, kdy subjekt potvrzuje svou ochotu účastnit se 
klinické studie s tím, že byl seznámen se všemi aspekty, týkajícími se možných rizik
a dalších zdrojů



  

Pojmy:

Zaslepení – postup, kdy subjekty studie (pacienti či dobrovolníci), nebo ani osoby 
provádějící přímo vlastní zkoušku nevědí o přiřazení do skupiny (tedy například 
jestli dostávají placebo nebo léčivo). V případě subjektů studie je důvodem 
zaslepení placebo efekt. V případě lékařů, kteří pacientům podávají léčivo a hodnotí 
jeho účinnost, je důvodem pro zaslepení skutečnost, že by mohli přednostně 
zařazovat pacienty s vážnějším průběhem onemocnění do skupiny dostávající 
léčivo a tak zkreslovat výsledky studie. Dalším důvodem je snaha o zajištění 
objektivního hodnocení, zvláště v případě, kdy jsou výstupy studie subjektivní. 
Studie, kdy pacienti nemají informace o přiřazení do skupiny nazýváme jednoduše 
zaslepené; studie, kdy ani pacienti ani lékaři podávající léčivo nemají informace o 
přiřazení do skupiny, nazýváme dvojitě zaslepené. Zaslepení, zvláště pak dvojité, 
může být problém u studii jiných než léčiv, například při hodnocení operací.



  

Pojmy:

Randomizace – účastníci studie jsou náhodně rozřazeni do dvou nebo více skupin. 

Pokud bychom například chtěli zjistit, jestli je bezlepková dieta u lidí bez 
diagnostikované celiakie prospěšná, mohli bychom se ptát lidí, jestli se stravují 
bezlepkově nebo ne a pak porovnat jejich zdravotní stav. Takováto studie ale může 
vést k výsledku, že bezlepková dieta je zdraví prospěšná i že je naopak nezdravá, 
aniž by měla bezlepková dieta nějaký vliv na zdraví. Výsledek, že lidé stravující se 
bezlepkově jsou zdravější, může být vysvětlen tím, že se tak stravují lidé s vyššími 
příjmy, kteří mají lepší zdravotní péči. Naopak výsledek, že lidé stravující se 
bezlepkové jsou nemocnější, může být vysvětlen tím, že bezlepkovou diety 
vyhledávají lidé s nějakými zdravotními potížemi. V obou případech jsou výsledky 
zkresleny tím, že korelace neznamená kauzalitu (confounding). Tomu je možné 
zabránit v klinické studii, v níž jsou pacienti náhodně rozřazeni do dvou skupin tak, 
aby v každé skupině bylo stejně bohatých a chudých, s a bez zdravotních obtíží a 
podobně.



  

Pojmy:

Stratifikace – účastníci studie jsou před randomizací rozřazeni do skupin podle 
vybraných faktorů, například podle závažnosti onemocnění. V tomto případě je 
důvodem, aby byl v kontrolní a experimentální skupině stejný podíl pacientů s 
mírným a se závažným průběhem onemocnění. V případě, že by byl v klinické studii 
protinádorového léčiva vyšší podíl pacientů s vážným průběhem v kontrolní 
skupině, studie by byla neobjektivní ve prospěch schválení léčiva. V opačném 
případě by byla neobjektivní ve prospěch neschválení léčiva.

Dalšími faktory pro stratifikaci jsou například pohlaví, věk a další demografické 
faktory.



  

Pojmy:

Farmakovigilance – obor, který se zabývá každodenním monitorováním 
bezpečnosti léčiv v praxi. Jeho součástí je sledování užívání léčiv v praxi s cílem 
rozpoznat do té doby neznámé nežádoucí účinky, hodnotit rizika léčiva a srovnávat 
je s jeho přínosem a komunikovat s lékaři, lékárníky, pacienty a veřejností ve věci 
bezpečnosti léčiva.



  

Pojmy:

Design – celkové uspořádání klinické studie navržené tak, aby bylo možné potvrdit 
nebo vyvrátit cílovou hypotézu studie. Před započetím klinické studie musí být 
například rozhodnuto do kolika a jak velkých skupin budou subjekty rozděleny a 
jaké budou postupy v jednotlivých skupinách. Součástí designu je i rozvaha o 
sledovaných parametrech účinnosti a bezpečnosti (outcomes), statistických 
metodách a časovém harmonogramu.

V případě, že některá ze skupin neobsahuje dostatečný počet subjektů, nebo že 
rozdíly mezi skupinami jsou nízké, je možné, že je výsledek studie statisticky 
nesignifikantní a celá studie je tak k ničemu (a to i když testované léčivo funguje). 
Správný design studie je tedy klíčový pro její úspěch.

Jednotlivé druhy designu (paralelní, cross-over) budou představeny v dalších 
přednáškách.



  

Pojmy:

Sledované parametry účinnosti a bezpečnosti (outcomes) – Parametry, které 
jsou sledovány během klinické studie a na základě kterých je rozhodováno o 
účinnosti a bezpečnosti léčiva. Mohou být binární (například dosažení úplné 
eradikace infekce), kategoriální (například kategorie deprese DSM-5, která nabývá 
hodnotu 1-8), spojitý (například krevní tlak v mmHg) nebo cenzurovaný. 
Cenzurovaný parametr je parametr, který kombinuje binární parametr s časovým 
údajem v souvislosti s průběhem studie. Příkladem může být údaj, zdali došlo k 
eradikaci infekce během stanoveného intervalu od počátku podávání léku.

Sledované parametry účinnosti a bezpečnosti budou detailněji představeny v jedné 
z dalších přednášek.
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