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   Klinické studie pomáhají nalézt odpovědi na otázky související  

vývojem nových účinnějších léků, nebo nových způsobů  

v používání již známé léčby. 

 

Klinickým hodnocením humánních léčivých přípravků (neboli tzv. 

klinickou studií) se rozumí systematické testování léčivého 

přípravku podávaného pacientům, nebo  

   zdravým dobrovolníkům. 

 

Cílem KH je prokázání a  

ověření léčivých účinků přípravku,  

zjištění jeho nežádoucích účinků a  

určení tzv. farmakokinetických parametrů 

 

 

Klinická hodnocení humánních léčiv 
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Než se lék začne podávat lidem, musí projít  

standardním před klinickým testováním. 

 

 

Prvním krokem je určit jednoho nebo více potenciálních 

kandidátů na vývoj léků, tedy látky, které mají dobré 

léčivé účinky  - farmakologické zkoušky  

 

Pokud se u některého z kandidátů prokáží pozitivní 

výsledky pro použití ve zdravotnictví ze všech možných 

testů, jsou základem pro zahájení vývojové fáze.  

 

Teoreticky 5000 až 10000 chemických sloučenin může být 

kandidátem pro jeden lék. V průměru asi 250 z nich 

bude příslibem pro další vyhodnocení pomocí 

laboratorních testů, laboratorním zkoušením na myších 

a další pokusných zvířatech.  

 

 

 

 

Před klinické testování 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://www.linnaeus.uu.se/online/pharm/farmtest.html&usg=ALkJrhjK8qZKDZ6UqXOugGN2BKTc8-fRNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://www.linnaeus.uu.se/online/pharm/farmtest.html&usg=ALkJrhjK8qZKDZ6UqXOugGN2BKTc8-fRNw


Národní agentura pro léčiva kontroluje zdokumentované výsledky 
provedené  před klinickém stádiu,  

 

Pozitivní účinky této látky musí převažovat nad možnými negativními 
a  výrobek není nebezpečný pro člověka. Nežádoucí účinky jsou 
sice přípustné, ale pouze takové, že nezpůsobí trvalé poškození.  

 

Pokud úřady vyvíjený produkt schválí, pak je čas na další fázi vývoje.  

 

Klinických studií se již zúčastňují pacienti/ subjekty hodnocení. Před 
registrací a zařazením léku do běžného užívání jimi musí projít 
každý nový lék. Dnes si bez nich nelze představit žádný 
medicínský obor . Na jejich základech, konkrétně na 
prospektivních randomizovaných studiích třetí fáze, se staví 
základy medicíny založené na důkazech (evidence based 
medicine).  

 

Před klinické testování 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/StartPage____395.aspx&usg=ALkJrhjowpblo2jI71R3w2gub77-0rNwuA


Podle stupně vývoje léku se rozlišují čtyři fáze klinického hodnocení. 

 

V klinickém hodnocení fáze I. je lék poprvé podán lidem, nejčastěji zdravým 

dobrovolníkům. Na zdravých dobrovolnících se výzkum neprovádí, jestliže je 

podání látky zdravému jedinci nevhodné a bylo by pro něj nebezpečné (např. u 

cytostatik).  

 

Počty zařazovaných dobrovolníků bývají velmi nízké.  

 

Zjišťuje se, zda je nová látka lidským organismem tolerována a jaká je její „cesta“ 

v organismu (studie farmakokinetiky a farmakodynamiky).  

 

Zároveň se sledují případné nežádoucí účinky. Nejdříve se podávají nízké dávky a ty 

jsou postupně zvyšovány, aby se našla maximální tolerovaná dávka.  

 

 

Fáze I klinického hodnocení léčiv 



Klinické použití znamená, že nové testy budou probíhat na klinikách, tj. 
lékař bude podávat léky lidem – subjektům klinického hodnocení.  

 

Podávání testovaného produktu 

 zdravými dobrovolníkům   

 

                         Cíl – zjištění  

                         nežádoucí vedlejší účinků léku 

 

 

Studie se provádí na 20-50 lidí a dávka se postupně zvyšuje v průběhu 
studie. Z důvodu farmakokinetického testování jsou dobrovolníkům 
odebírány  permanentně krevní vzorky. 

 

Zároveň jsou  prováděny dlouhodobé toxikologické studie na zvířatech, 
aby zajistily, že neexistují žádné škodlivé účinky.  

 

Fáze I klinického hodnocení léčiv 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://www.linnaeus.uu.se/online/pharm/farmtest.html&usg=ALkJrhjK8qZKDZ6UqXOugGN2BKTc8-fRNw


 

Lék se podává již cílovým pacientům, kteří trpí nemocí, pro 
kterou je lék určen. 

 

Podávání malému vzorku pacientů - 50 až 100 

 
Sledování efektu – testování dávky 

 

Sledování tolerance    
 

                       

 

 Studie fáze II i nadále pokračuje v bezpečnostní  

hodnocení zahájené ve fázi I. Hlavním cílem však je určit  

účinnost léku, nebo zda je jeho vliv v lidském organismu dostatečný,  aby mělo smysl další testování.  

 

 

 

 

 

 

Fáze II klinického hodnocení léčiv 



IIIa, IIIb – před registrační 

 

Fáze III ze studií, které zahrnuje velké množství  

pacientů (500-5 000)  

 

Léčení je prováděno ve srovnání s dříve schválenými léčivy . 

  (aktuální standardní léčba pro konkrétní podmínky) 

Nyní je známa, jaká dávka forma léku  by měla být podávána.  

 

Je také známo, jaké nepříznivé účinky lze očekávat.  

 

Pak je podána žádost, aby lék byl registrován, a pokud jsou všechny 
výsledky dobré, pokud je lék je účinný a dostatečně neškodný, bude 
schválen a může být uveden na trh. 

 

Dokonce i po získání souhlasu, se provádějí další vědecké studie o léku 

 

Fáze III klinického hodnocení léčiv 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en|cs&rurl=translate.google.cz&u=http://www.linnaeus.uu.se/online/pharm/lakemedelform.html&usg=ALkJrhheZ_qqS1FtRBfXQ4c7DZDYDDs7rQ


– 4. fáze - s touto fází je spojen pojem farmakovigilance, tedy sledování 

nežádoucích účinků léčiva po registraci, především v prvních letech jeho 

širokého používání v běžné klinické praxi.  
 

 

• Fáze IV probíhá po schválení a vydání nového léku. 
Tyto studie, které jsou někdy nezbytné, se používají 
k dalšímu studiu léku a jeho mechanismu 
účinku. Například studie fáze IV často testují 
interakce s jinými léky v některých populacích, 
které nebyly přítomny v předchozích klinických 
studiích. Kromě se v této fázi sledují dlouhodobé 
nežádoucí účinky.  

 

Fáze IV klinického hodnocení léčiv 



Schválený a registrovaný lék příslušnými orgány (FDA, EMEA, SUKL) je 
patentován. Potom se teprve uvolní výroba kopií – generických léků.  

 

Obecně trvá asi deset let a náklady mohou vyšplhat až 100 milionů EUR nebo 
více, než se podaří vyvinout nový lék ze slibné chemické látky.  

 

Pouze 21,5 procenta léků, které začínají fáze I studií , je nakonec schválen  
k uvedení na trh. 

 

50 000 nové látky 

5 000 testy in vitro 

500 testy in vivo 

5 klinické hodnocení 

1 použití v klinické praxi 

 

Náklady na vývoj 800 mil USD 

Doba vývoje 8-15 let nový přípravek, cca 5 let generikum 

Úspěšnost  0,005-0,001% 

 

 

Fáze vývoje léku - shrnutí 



ICH Regions 

Guidelines of Australia, Canada, Nordic and 
the WHO were also considered.  



Výrobce – farmaceutická společnost 

Servisní společnosti 

 

  Základní články klinického hodnocení 

FDA Food and Drug Administration,  
EMEA European Medicines Evaluation Agency ,  
SUKL  Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

Nezávislý orgán/ státní 
úřad 
Etické komise, SUKL 



Každá studie musí být: 
 
► ► ►   správně vedena  
 
 ► ► ► správně dokumentována 
 
 ► ► ► správně kontrolována (monitorace, audit) 
 
 ► ► ► správně archivována  

 
GCP, EU Directive, Protokol, Lokální legislativa, ochrana práv bezpečnosti pacienta 



1981 FDA Guidelines on GCP 

1986 ABPI Guidelines (UK) 

1987 Bonnes Pratiques Cliniques (France) 

1989 Nordic Guidelines, MHLW (Japan) 

1992 World Health Organization (WHO) 

1996 ICH GCP Guidelines 

Vývoj pravidel pro KH ustanovení pro provádění KH 



Idea of ICH Established in 1989 

First Steering Group Meeting in July 1990 

6 Principal Participants: Regulatory Agencies & 

Pharmaceutical Manufacturers 

 

Observers: World Health Organization, Australia, 

Canada, European Free Trade Association (EFTA) 

 

ICH – History & Participants 



Mezinárodní konference o harmonizaci 
International Conference on Harmonization  

       

Soubor technických požadavků pro registraci humánních léků  
ICH vyvinula více než 50 harmonizovaných pokynů směřujících 
k vyloučení duplikace ve vývoji a registračním procesu 
www.ich.org 
  
Cílem ICH je zlepšit mezinárodní harmonizaci technických požadavků 
k zajištění bezpečnosti, efektivity  a vysoké kvality vyvíjených léků a 
k registraci co nejúčinnějším a ekonomickým způsobem  
 
Účelem je: 
 podpora zdraví 
 předejití zbytečných duplikaci v klinickém hodnocení 
 minimalizace testování na zvířatech bez ohrožení bezpečnosti a   
   účinnosti   

 

 

GCP  

http://www.ich.org/


                    

Mezinárodní konference o harmonizaci- 

ICH GCP Guidelines 

Klinické studie probíhají na celém světě 
jednotně podle mezinárodních pravidel – 
standardů Správné klinické  praxe a jsou v 
souladu s požadavky vycházejícími z Helsinské 
deklarace. 



 
Správná klinická praxe (GCP) je soubor mezinárodně uznávaných etických a 

vědeckých požadavků na jakost; provádění KHL, dokumentování, 

zpracování zpráv a hlášení, které musí být dodrženy při navrhování 

klinických hodnocení s účastí lidských subjektů 

Cílem je:   

 Ochrana práv a integrity a soukromí osob účastníků studie 

 Veřejná kontrola věrohodnosti dat 

 Sjednocení standardů pro Evropskou Unii, Japonsko a Spojené státy k 

ulehčení vzájemného akceptování klinických dat regulačními orgány v 

těchto právních systémech  

 

Správná klinická praxe 



 Klinická hodnocení by měla být prováděna v souladu s etickými principy, které vycházejí z Helsinské deklarace, 

a které jsou v souladu se Správnou klinickou praxí a s právními předpisy.  

  Před tím, než je klinické hodnocení zahájeno, je nutno zvážit předvídatelná rizika a nevýhody v porovnání s 

očekávaným prospěchem pro jednotlivé subjekty hodnocení a pro společnost. Studie může být zahájena a 

prováděna jen tehdy, ospravedlňuje-li očekávaný prospěch dané riziko.  

 Práva, bezpečnost a zdraví subjektů hodnocení jsou nejdůležitějšími hledisky a měly by převažovat nad zájmy 

vědy a společnosti  

  Dostupné neklinické a klinické informace o hodnoceném přípravku by měly být dostatečné pro 

opodstatnění  navrhovaného klinického hodnocení.  

  Klinická hodnocení by měla být vědecky spolehlivá a popsaná formou přesného a podrobného protokolu.  

 Klinické hodnocení by mělo být prováděno v souladu s protokolem, který byl předložen a 

odsouhlasen/doporučen IRB/etickou komisí před zahájením klinického hodnocení.  

  Za poskytovanou lékařskou péči a lékařská rozhodnutí týkající se subjektů hodnocení by měl být vždy 

odpovědný kvalifikovaný lékař nebo ev. stomatolog.  

 Každá osoba podílející se na provádění klinického hodnocení by měla být kvalifikována svým vzděláním, praxí a 

zkušenostmi pro provádění příslušných úkolů.  

  Od každého subjektu by měl být před účastí v klinickém hodnocení získán dobrovolný informovaný souhlas.  

 Všechny informace o klinickém hodnocení by měly být zaznamenávány, zpracovávány a uchovávány tak, aby 

bylo umožněno jejich přesné vykazování, hodnocení a ověřování.  

  Důvěrnost záznamů, které by mohly identifikovat subjekty hodnocení, by měla být chráněna, při respektování 

soukromí a zásad důvěrnosti ve shodě s právními předpisy.  

  Výroba, manipulace a skladování hodnocených léčiv by měly být v souladu s příslušnými směrnicemi Správné 

výrobní praxe (6) (Good manufacturing practice - GMP). Použití hodnocených léčiv by mělo být v souladu se 

schváleným protokolem.  

  Měly by být zavedeny postupy jištění jakosti ve vztahu ke všem aspektům klinického hodnocení  

 

ZÁSADY SPRÁVNÉ KLINICKÉ PRAXE  



 

 

 
Všechny klinické studie, které probíhají v České republice, musí být navíc 

schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a příslušnými 

etickými komisemi. 

 

Všichni účastníci klinických studií jsou pojištěni podle příslušných právních 

předpisů České republiky. 

 

 

Pravidla pro vedení klinických studií 
 

European Directive 



•Zajišťuje práva 
subjektů 

•Zajišťuje kvalitu, 
účinnost a 
bezpečnost 

•Předchází zdržení 
ve vývoji nových 
léků  

Správná klinická praxe (GCP) 

GCP 
dodržování 

• Špatná kvalita 
dat 

• Ohrožení 
bezpečnosti 
subjektů 
hodnocení 

• Odmítnutí dat 
regulačními 
orgány  

GCP nedodržení 



Independent Ethics Committee (IEC) 

Nezávislá etická komise (EK) 

Nezávislý orgán (posudková komise nebo výbor, ústavní, regionální, národní nebo 
nadnárodní), který odpovídá za zajištění ochrany práv, bezpečnosti a zdraví lidských 
subjektů zařazených do klinického hodnocení a poskytuje veřejnou záruku této 
ochrany, posuzování, schválení poskytnutím souhlasného stanoviska k protokolu 
klinického hodnocení, vhodnosti zkoušejících i zařízení, postupů a podkladů použitých 
při získávání a dokumentování informovaného souhlasu subjektů hodnocení.  
 
Právní statut, složení, funkce, činnost a právní předpisy týkající se nezávislé etické 
komise se mohou mezi státy lišit, ale měly by nezávislé etické komisi umožnit, aby 
jednala v souladu se Správnou klinickou praxí, jak je popsáno v této směrnici (viz část 
druhá, hlava první, vyhlášky o správné klinické praxi; viz § 53 a § 54  

Složený ze dravotnických/vědeckých odborníků a 

nezdravotnických/nevědeckých členů, seznam  stálých 

členů 



Schválení/  poskytnutí souhlasného stanoviska 

Notifikace 

Seznam posuzovaných dokumentů 

Hlasovací list (nejméně 5 členů) 

Zkoušející může být přítomen, nesmí hlasovat 

 

Seznam posuzovaných dokumentů  

 protokol klinického hodnocení, amendmenty - dodatky 

 CV zkoušejícího lékaře 

 Informovaný souhlas / všechny nové verze 

  Způsob náboru subjektů hodnocení (reklama) 

 Všechny materiály, které dostanou subjekty hodnocení  

 Všechny safety/ bezpečnostní informace, brožura zkoušejícího  

Stanovisko etické komise 



Zkoušející lékař  

Za poskytovanou lékařskou péči a lékařská rozhodnutí týkající se 
subjektů hodnocení je vždy odpovědný kvalifikovaný lékař nebo ev. 
stomatolog.  

Kvalifikovaný: 
 svým vzděláním, školeními, zkušenostmi – životopis – jiné 
 dokumenty 
 Znalostí studijního léku  
 GCP & regulačních požadavků 
 
Souhlasící: 
 S umožněním monitorování & auditu 
 Udržováním seznamu členů studijního týmu a  určení jejich 
zodpovědnostmi 
 Vyhovění dalším požadavkům úřadů a sponzora  



• Zkoušející - Investigator  
 
Osoba, která zahajuje a provádí klinické  hodnocení sama nebo s dalšími osobami, a pod 
jejímž bezprostředním vedením je hodnocené léčivo aplikováno, distribuováno nebo 
užíváno subjektem. Termín označuje pouze fyzickou osobu (např. nezahrnuje společnost či 
agenturu). Závazky zadavatele-zkoušejícího zahrnují závazky jak zadavatele, tak i 
zkoušejícího.  

ICH GCP Chapter 1.34, 4.1.1 

Každý člen týmu klinického hodnocení, který je 
zkoušejícím určen a na kterého zkoušející dohlíží v místě 
provádění klinického hodnocení při vykonávání klíčových 
úkonů týkajících se klinického hodnocení a/nebo při 
provádění důležitých rozhodnutích ve vztahu ke studii 
(např. neatestovaní lékaři, stážisté a vědečtí pracovníci). 
Viz též kap. Zkoušející.  

Spoluzkoušející - Subinvestigator  



Investigator’s Responsibilities 

      
    

   

Compliance to  

GCP and reg.  

requirements 

Source 

documents Protocol 

 Compliance 

Informed 

Consent 

 

Communication 

with IRB/IEC 

Safety 

Reporting 

Adequate 

 Resources Site Non- 

compliance 

IP 

Medical Care 

of Trial  

Subjects 

Essential 

documents 

Records and 

reports 



Dokument, který popisuje cíl(e), plán, metodologii, statistickou rozvahu, 

uspořádání studie.  

Protokol obvykle také obsahuje základní informace a logické zdůvodnění 

klinického hodnocení, ale toto může být obsaženo v jiných dokumentech, 

které jsou zmíněny v protokolu.  

V rámci ICH směrnice o Správné klinické praxi se termín protokol týká 

protokolu a jeho dodatků. Náležitosti protokolu jsou uvedeny v příloze 1 

vyhlášky o správné klinické praxi.  

 

Dodatek k protokolu (Amendment)  

Písemný popis změny nebo změn protokolu, tyto změny mohou být 
formálního charakteru (administrativní změny) nebo zasahovat do obsahu 
protokolu (tyto změny mohou být podstatné nebo nepodstatné). 

Protokol 

ICH GCP Chapter 2.5, 1.44, 1.45 

Protokol 



Základní obecné informace 

Cíle a důvod, účel KH 

Provedení, rozvrh KH 

Výběr subjektů pro KH a jejich vyřazení 

Léčba subjektů hodnocení 

Posouzení účinnosti 

Posouzení bezpečnosti  

Protokol - obsah 

• Statistika 

• Přímý přístup ke zdrojové 
dokumentaci  

• Kontrola a zajištění kvality 

• Etika 

• Sběr a uchováván dat  

• Finance a pojištění 

• Publikování dat 

• Přílohy  

   

ICH GCP Chapter 6 

Protokol  



Compliance 
with protocol 

Zkoušející musí znát protokol  

Hlavní zkoušející podepisuje, že bude studii vést  

podle Protokolu – podpisová strana protokolu 

Zkoušející posupuje pouze podle protokolu schváleného  
sponzorem SUKLem a etickými komisemi  

 

 

Každá odchylka musí být dokumentována a vysvětlena 
 

Bez povolení sponzora a RA a EK nesmí být provedena 

žádná odchylka od protokolu 

ICH GCP Chapter 4.5.1, 4.5.2 

Dodržování protokolu - Compliance with 
Protocol 



   když se musíte vyhnout okamžitého 
nebezpečí pro subjekt 

 
   Pouze když změna zahrnuje logistické a 

administrativní hledisko 

Zkoušející musí  
 
• Dokumentovat a vysvětlit každou odchylku od 

protokolu  
• Oznámit každou odchylku od protokolu  
 

 EK ke kontrole a schválení 
 sponzorovi ke kontrole 

ICH GCP Chapter 4.5.2, 4.5.3 

Dodržování protokolu studie  



Nedodržení protokolu  

 

ICH GCP Chapter 5.20 

Nedodržení, odchylka - 
Noncompliance s 
protokolem,   
SOPs, GCP a platných 
požadavků regulačních 
orgánů – vážná, 
přetrvávající identifikovaná 
auditory, nebo monitory  
 
 
  

 

Sponzor musí rychle zajisit  
Complianci př.  

Opravný akční plán  

) 

Sponzor by měl 

ukončit účast 

zkoušejícího  

Sponzor informuje  
Regulační orgán a etickou 

komisi  

Non- 
compliance 



Léčivá látka upravená do lékové formy  

 

Placebo – neúčinná létka, jež jsou testovány jako kontrola v klinickém 

hodnocení  

 

Registrované léčivo používáno nebo připraveno způsobem odlišným 

od schválené lékové formy (v jiné lékové formě či balení), nebo je-li 

užit v neschválené indikaci či za účelem shromažďování dalších 

informací o schváleném použití.  

 

Hodnocené léčivo - Investigational Product 

IP 
 
 

ICH GCP Chapter 1.33 



IInvestigational Product(s)    
odpovědnost HZ 
 Hlavní zkoušející zodpovídá 

 
 za všechno hodnocené léčivo na centru.  
 může delegovat na farmaceuta nebo na jiného člena  
   studijního týmu, příjem pouze autorizovaným členem studijního týmu 
 zodpovědný za dokumentaci – počítání léku 
 - inventář – soupis  
 - dodání 
 - užívání subjekty 
 - vrácení sponzorovi, zničení n centru 
 skladování podle pokynů ne bezpečném uzamykatelném místě , s   
    omezeným přístupem  
 dávkování & manipulace s správné použití podle protokolu  
 správné použití vysvětlení subjektům KH a kontrola správného užití –  

    dokumentovat do ZD  



 Appropriate packaging 

 

  Coding system (in blinded trials) for rapid 

  identification of the products in case of 

  medical emergency 

 

  Adequate supply of IP to investigators sites 

 

  Written instructions for the adequate and safe 

  receipt, handling, storage (temperature,  

  conditions) dispensing, return of used/unused IP 

  from subjects, and return to sponsor/alternative 

  disposition 

IP – Sponsor Responsibilities 

IP  
 



Zaslepení - Blinding/Masking Zaslepením se při klinickém hodnocení 

rozumí postup, při kterém subjekt hodnocení, popřípadě i zkoušející 

nebo další osoby podílející se na klinickém hodnocení nemají přístup 

k informaci o přiřazení hodnoceného léčivého přípravku jednotlivým 

subjektům hodnocení (viz § 1, odst. 2, písmeno k) vyhlášky o 

správné klinické praxi). Jednoduché zaslepení se obvykle týká 

subjektů klinického hodnocení, kteří nejsou informováni o začlenění 

do léčené skupiny, a dvojité zaslepení se obvykle týká subjektů, 

zkoušejícího(cích), monitora a v některých případech analytika údajů.  

 

Randomizace - Randomization Proces přidělení subjektů hodnocení do 

léčené nebo kontrolní skupiny, přičemž omezení předpojatosti je 

zajištěno využitím náhodného výběru. 

Zaslepení - Blinding/Masking 
Randomizace - Randomization 



IP - Expiration Dating 

IP 
 
 

ICH GCP Chapter 5.14.5, Annex 13 of GMP 

 Established 

  On the label (outer and immediate package) 

  Relabelling 



Původní dokumenty, údaje a záznamy (např. zprávy z hospitalizace, včetně teplotních tabulek, 

úřední záznamy, záznamy o laboratorních vyšetřeních, epikrízy 

 

 

Deníky subjektů hodnocení, formuláře hodnotících škál či formuláře dotazníků,  

 

 

Záznamy o výdeji léků z lékárny,  

 

 

 

Údaje získané z automatických přístrojů, ověřené kopie nebo přepisy, mikrofiše, fotografické 

negativy, mikrofilmy, magnetická média, RTG snímky,  

 

 

Chorobopisy subjektů hodnocení a záznamy uchovávané v lékárnách, laboratořích a medicínsko-

technických odděleních, které se podílejí na klinickém hodnocení).  

•Zdrojové dokumenty - Source Documents (SD)? 

SDs 

Lékaři, studijní 
sestry 

Pacienti 

Lékárna 

Dokumentace 

Vyšetřovací 
složky 



Účast v klinickém hodnocení  je zcela dobrovolná. Svůj souhlas 

s účastí ve studii potvrdí pacient/ subjekt hodnocení písemně 

(informovaný souhlas).  

 

Ze studie je možné kdykoliv vystoupit a pokračovat v léčbě běžně 

dostupnými léky/ léčebnými  postupy.  

 

Jak před vstupem, tak kdykoliv v průběhu studie,  

  je možné se zkoušejícího lékaře a ostatních členů  

  studijního týmu ptát na jakékoliv informace o studii,  

  procedurách ve studii a na danou léčbu.  

 

Účast ve studii - Informovaný souhlas 
 



  

Před účastí ve studii je každý zájemce poučen zkoušejícím lékařem 

nebo jiným členem studijního týmu o dostupných informacích 

týkajících se studijního léku a průběhu studie (délka studie, údaje o 

bezpečnosti léku, možné nežádoucí účinky, vyšetření během 

studie, užívání léků, počet návštěv zdravotnického zařízení a jejich 

účel). 

  

Studijní lékař vyhodnotí zdravotní stav každého zájemce o studii a 

podle přesně určených podmínek rozhodne, zdali může být do 

studie zařazen. 

 

Průběh studie 
 



Informovaný souhlas -Informed Consent  

 

Proces, ve kterém subjekt dobrovolně potvrzuje svou ochotu podílet 

se na konkrétním klinickém hodnocení poté, co byl informován o 

všech aspektech klinického hodnocení, které jsou důležité pro 

rozhodnutí subjektu zúčastnit se studie.  

Informovaný souhlas je dokumentován formou písemného, 

podepsaného a datovaného formuláře informovaného souhlasu.  

Náležitosti  poučení  subjektu  hodnocení a informovaného souhlasu 

jsou  uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky o správné klinické praxi (viz § 

8 vyhlášky o správné klinické praxi).  

 

 

 

Informovaný souhlas 



Informovaný souhlas  

Dva originály   

-jeden subjekt hodnocení 

 

- druhý v šanonu zkoušejícího lékaře na 
centru (Investigator site file)  

          

 ICH GCP 4.8.11 

► Musí být schválen Etickými komisemi a SUKLem 
► Musí obsahovat veškeré informace srozumitelné v jazyce   
     subjektu 
► Musí být podepsán a datován před jakoukoliv procedurou ve  
     studii 
► Musí být zaznamenán ve zdrojové dokumentaci  



 

 Podepsání a datování subjektem před jakoukoliv procedurou ve  

     studii vč. Krevních testů,  

 Zaznamenání procesu ve zdrojové dokumentaci  

 Osobní podpis osobou, která vedla diskusi (v EU lékař medicíny) 

před vstoupením do studie 

 Zajištění plné informace subjektu 

 Zajištění dostatku času k přečtení a odpovědi na dotazy  

 Nesmí ovlivňovat, nutit subjekt ke vstoupení do studie  

Zodpovědnosti zkoušejícího ICF  

ICH GCP Chapters 4.8.8, 4.8.5, 4.8.7, 4.8.3 



  

 

 

 

 

 

 Nové krevní a jiné testy 

 Změny ve postupech a léčbě 

 Nové bezpečnostní údaje  

 Změna v použití údajů a dat o pacientech  

 Zahrnuje změny, kdy by mohl být subjekt z KH vyřazen 

 

Nový informovaný souhlas 

Subjekty KH musí být informovány o jakékoliv nové informaci.  
Tato komunikace musí být dokumentována re-consenting – 
znovu podepsání informovaného souhlasu, 2 originály, 
dokumentace  



Děti a mentálně nemocní - nesvéprávní 

 Zákonný zástupce - Legally Acceptable Representative  

Fyzická, právnická nebo jiná osoba zmocněná zákonem k vydání souhlasu za budoucí 

subjekt k jeho účasti v klinickém hodnocení.  

 

Subjekt hodnocení nemůže číst, podepsat se  

 Nestranný svědek - Impartial Witness  

Osoba, která je nezávislá na klinickém hodnocení, která nemůže být neobjektivně 

ovlivněna lidmi, majícími vztah ke klinickému hodnocení, která se účastní procesu 

získávání informovaného souhlasu, jestliže subjekt hodnocení nebo zákonný 

zástupce subjektu hodnocení neumí nebo nemůže číst, a která čte formulář 

informovaného souhlasu a jakoukoli jinou písemnou informaci předloženou subjektu 

hodnocení.  

 

 Emergency situations - Výjimečné, pohotovostní náhlé stavy  

Př. Bezvědomí nemocní 

 

Zařazení cizince v ČR  

 

 

Informovaný souhlas – speciální případy  



Osoby, jejichž ochota dobrovolně se účastnit klinického hodnocení může být nevhodně 

ovlivněna očekáváním prospěchu, ať již oprávněného nebo ne, spojeného s účastí 

ve studii, dále represivní odezvou ze strany vyšších členů hierarchické struktury v 

případě odmítnutí účasti.  

 

Příkladem členů skupiny s hierarchickým uspořádáním jsou studenti medicíny, 

farmacie, stomatologie, studenti a studentky zdravotních škol, podřízený 

nemocniční a laboratorní personál, zaměstnanci ve farmaceutickém průmyslu, 

příslušníci ozbrojených sil a osoby v nápravných zařízeních.  

 

Jinými zranitelnými subjekty jsou nemocní s nevyléčitelnými nemocemi, osoby v 

pečovatelských domech, nezaměstnaní nebo žebráci, nemocní v naléhavých 

situacích, etnické menšiny, bezdomovci, kočovníci, uprchlíci, nezletilé osoby a 

osoby neschopné poskytnout souhlas s účastí v klinickém hodnocení.  

 Zranitelné subjekty - Vulnerable subjects 



 

 

Smyslem neodkladných hlášení podezření na závažné neočekávané 

nežádoucí účinky je poskytovat nové a závažné informace do 

farmakovigilančního systému klinických hodnocení, zajišťujícího 

včasnou identifikaci signálů, které mohou představovat zdravotní 

riziko pro zařazené subjekty, případně mohou znamenat změnu 

bezpečnostního profilu klinicky hodnoceného přípravku (riziko 

převáží možný prospěch). 

 

Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků 
v klinickém hodnocení 

 



 

zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o 
léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 

 

příslušných prováděcích předpisů tohoto zákona - vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné 
klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčiv (dále jen vyhláška) a 
vyhláška o registraci léčivých přípravků č. 228/2008 Sb., 

 

pokynu Mezinárodní konference pro harmonizaci E6 o správné klinické praxi, vydaného 
EMEA jako pokyn CPMP/ICH/135/95 (International Conference on Harmonisation – E 6 – 
Good Clinical Practice: Consolidated Guideline), 

 

pokynů Evropské komise vydaných podle směrnice 2001/20/ES (Detailed guidance on the 
European database of Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions 
/Eudravigilance – Clinical Trial Module/, Detailed guidance on the collection, verification 
and presentation of adverse reaction reports arising from clinical trials on medicinal 
products for human use – version 1, April 2004; Detailed guidance on the collection, 
verification and presentation of adverse reaction reports arising from clinical trials on 
medicinal products for human use – revision 2, April, 2006). 

Hlášení nežádoucích účinků 

Požadavky na hlášení nežádoucích účinků 
vychází ze 



vyhodnocování 
identifikovaných 

závažných signálů  

opatření k minimalizaci 
rizika spojeného s 

používáním hodnocených 
přípravků pro zařazené 

subjekty hodnocení 

zajištění včasné 
informovanosti všech 

zúčastněných (zadavatelů, 
zkoušejících, zařazených 

subjektů, regulačních 
orgánů a členů etických 

komisí).  

Funkční farmakovigilanční systém 
umožňuje: 



What is what? 

AE 

 ADR 

UADR 

SAE 

SADR 

SUSAR 

Nežádoucí příhody 



Pojem “nežádoucí příhoda” souhrnně označuje veškeré situace, kdy dojde k nepříznivé změně zdravotního stavu. Používá se 

jen do té doby, dokud nelze vyslovit alespoň podezření na to, že danou nepříznivou změnu zdravotního stavu mohlo 

způsobit podání konkrétního léčivého přípravku či přípravků (včetně placeba).  

 

Protože takové podezření nelze vyslovit zejména v podmínkách zaslepeného klinického hodnocení (zkoušející neví, co pacient 

užívá), používá se pojem nežádoucí příhoda zdaleka nejčastěji právě v klinickém hodnocení. 

Nežádoucí příhodou (Adverse Event) 

Jakákoli 
nepříznivá změna 
zdravotního stavu 

postihující pacienta nebo subjekt klinického hodnocení,  
který je příjemcem léčivého přípravku, 
i když není známo, zda je v příčinném vztahu k léčbě 
 tímto přípravkem. (§ 3 odst. 5 zákona). 

 



Závažná nežádoucí příhoda (Serious 
Adverse Event) 

 nežádoucí příhoda 

která má za následek smrt  
ohrožení života  
vyžaduje hospitalizaci  
prodloužení probíhající 
hospitalizace 
následek trvalé či významné  
poškození zdraví    
   nebo omezení schopností  
vrozená anomálie či vrozená vada 
u potomků 
 

SAE 

» bez ohledu na použitou 

dávku léčivého přípravku 

(§ 3 odst. 6 zákona).  

Hlášení do 24 
hod od zjištění 

!!! 



 

neprodleně hlásit zadavateli všechny závažné nežádoucí 
příhody s výjimkou těch příhod, které protokol či soubor 
informací pro zkoušejícího označují za příhody nevyžadující 
neprodlené hlášení (§ 58 odst. 1 zákona)  

  

                      iniciální hlášení,  follow-up hlášení  

 

Hlášení 
identifikace subjektu hodnocení (přiděleným identifikačním kódem) identifikace klinického hodnocení 
(např. číslo protokolu, EudraCT number).   

podle požadavků a ve lhůtách stanovených v Protokolu nežádoucí příhody a kritické laboratorní 
odchylky   

v případě úmrtí subjektu poskytnout zadavateli a etické komisi (MEK a příslušné lokální EK) 
požadované doplňující informace 

 

Povinnosti zkoušejícího 



k profylaxi  
léčení  
určení diagnózy onemocnění  
k obnově, úpravě či jinému 
ovlivnění      
   fyziologických funkcí 

V případě klinického hodnocení léčivých přípravků jde o nepříznivou a 

nezamýšlenou odezvu po podání jakékoli dávky. (§ 3 odst. 4 zákona).  

 

Nežádoucí účinek je pojem, který implikuje jistou míru kauzality. V klinickém hodnocení 

jde o nežádoucí příhodu, u které je možno vyslovit podezření na kauzální vztah k 

určitému léčivému přípravku či více přípravkům, jichž bylo ve studii použito. V 

zaslepeném klinickém hodnocení lze použít pojem nežádoucí účinek až po 

odslepení případu. 

Nežádoucím účinkem léčivého 
přípravku  
(Adverse Drug Reaction) 

Nepříznivá a nezamýšlená  
odezva na podání léčivého   
přípravkupo dávce běžně  
užívané  

ADR 



jehož povaha nebo závažnost nebo důsledek jsou v rozporu s 
informacemi uvedenými v souhrnu údajů o přípravku u 
registrovaného léčivého přípravku  

 

nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi, například se 
souborem informací pro zkoušejícího u hodnoceného léčivého 
přípravku, který není registrován (§ 3 odst.4 písm. b) zákona).  

 
Neočekávanost je vymezena zejména rozporem s údaji v IB, protokolu nebo SPC. K jejímu 

stanovení proto nestačí pouhý fakt, že uvedený nežádoucí účinek je nebo není uveden v IB, 
protokolu nebo SPC. Jde o hodnocení rozporu s informací uvedenou v IB, protokolu nebo SPC, 
a to v povaze, závažnosti, četnosti výskytu (vzácný versus častý), či důsledku. Příklad: Pokud 
sekce 4.8 SPC obsahuje pojem “mírné alergické reakce”, lze anafylaktický šok s následkem 
smrti označit za závažný a neočekávaný nežádoucí účinek. Povaha reakce je sice alergická, 
avšak závažnost a důsledek je v rozporu s tím, co uvádí SPC. Očekávanost či neočekávanost 
lze stanovit pouze u nežádoucího účinku. U nežádoucí příhody není určen podezřelý přípravek, 
proto ani nelze zjistit, dle jaké informace stanovit neočekávanost. 

 

Neočekávaným nežádoucím účinkem 
léčivého přípravku (Unexpected 
Adverse Drug Reaction)  UADR 

Nežádoucí účinek 



musí splňovat definici závažného a současně neočekávaného nežádoucího 

účinku.  

 

 

 

 
Podezření na závažný neočekávaný nežádoucí účinek (Suspected Unexpected 

Serious Adverse Reaction) (zkratka SUSAR) 

Závažný neočekávaný nežádoucí 
účinek léčivého přípravku  

SUSAR Suspected Unexpected 
Serious Adverse Reaction 

UADR SADR 



Povinnosti 
zkoušejícího  

 
•  Oznamuje zadavateli podle 

požadavků a ve lhůtách 
stanovených v Protokolu 
nežádoucí příhody a kritické 
laboratorní odchylky 

Povinnosti 
zadavatele 

 
• Zadavatel má plnou 

odpovědnost za provedení 
klinického hodnocení a za 
bezpečnost subjektů 
zařazených do klinického 
hodnocení.  

Legislativní požadavky na hlášení v průběhu klinického 
hodnocení 



 Je povinen zajistit, aby veškeré informace o podezření 
na závažné neočekávané nežádoucí účinky (SUSAR), 
které mají za následek smrt nebo ohrožení subjektu 
hodnocení na životě: 

 

   ► Byly zaznamenány a hlášeny SÚKL  

   ► Příslušným etickým komisím neprodleně 

    ► Nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se 
zadavatel o   této skutečnosti dozvěděl, a 
aby následné upřesňující informace,  jsou-li třeba, byly 
poté předány do dalších 8 dnů (§ 58 odst. 4  zákona).  

  Jsou-li všechny požadované informace obsaženy v 
původním  hlášení, doplňující hlášení již není třeba zasílat.   

 

Povinnosti zadavatele 



U ostatních podezření na závažné neočekávané 

nežádoucí účinky zajistí nahlášení na SÚKL a 

příslušným etickým komisím nejpozději do 15 dnů ode 

dne, kdy se zadavatel o této skutečnosti dozvěděl (§ 58 

odst. 5 zákona).  

 

Pozn.: - hlášení v případě zaslepených klinických 

hodnocení MUSÍ BÝT ODSLEPENÉ - příslušnými EK 

se v případě multicentrického klinického hodnocení 

rozumí MEK, která dala souhlas s provedením KH, a v 

níže uvedených případech i místní EK v místech, kde 

probíhá dané KH - v případě elektronického hlášení, 

hlásí zadavatel do EudraVigilance databáze, pro 

SUSARy, ke kterým došlo na území ČR, hlásí do 

EudraVigilance databáze i na SÚKL (Sender´s 

Comments) , u všech ostatních zasílá hlášení pouze do 

EU databáze. 

 

Povinnosti zadavatele 



 
 Sponsor may be an individual, company,  (private or 

academic) institution, or other organization which takes 
responsibility for initiating, managing, and/or financing  of 
a clinical trial  
 

 Zadavatel - Sponsor Osoba, společnost, instituce nebo 

organizace, která přijímá odpovědnost za zahájení, vedení 

a/nebo financování klinického hodnocení.  
 
 
 Sponsor may transfer trial obligations to CRO 

Sponsor 

ICH GCP Chapter 1.53 



Audit 

ICH GCP Chapter 1.6 

Monitoring  
Systematické a nezávislé posouzení činností a dokumentů 
vztahujících se ke klinickému hodnocení,  
jež má určit,  
 zda-li byly realizovány činnosti vztahující se ke 
 klinickému hodnocení a  
 zda-li byly zaznamenány,  
 analyzovány a  
 přesně hlášeny údaje podle: 
    protokolu,  
    standardních pracovních postupů 
    zadavatele,  
    Správné klinické praxe  
    právních předpisů  



   Řídící , regulační orgány  

Schvaluje provádění klinických studií  

  Zhodnocení předložených klinických dat 

  Poskytne povolení k prodeji  

  Provádí inspekce  

  Records and any other resources  

Regulatory Authorities (RA) 

ICH GCP Chapter1.49 



 

Souhrn klinických a neklinických údajů o 

hodnoceném léčivu(ech), který se vztahuje k 

hodnocení testovaného léčiva na lidských 

subjektech  

 

1x ta rok  

Soubor informací pro zkoušejícího 
Investigator‘s brochure  



Upon completion of trial 

inform the institution 

provide IEC/IRB summary of trial’s outcome 

provide regulatory authorities with any required reports 

provide sponsor with required reports 

 

Souhrnná zpráva o klinickém hodnocení - Clinical Trial/Study Report Písemný popis klinického 
hodnocení jakéhokoli terapeutického, profylaktického nebo diagnostického podávání 
léčiva prováděného na lidských subjektech, ve kterém jsou klinické a statistické popisné 
údaje, výsledky a rozbory sjednoceny do jediné zprávy (viz ICH Guideline for Structure 
and Content of Clinical Study Reports / ICH Směrnice pro strukturu a obsah zpráv o 
klinickém hodnocení; dále viz příloha č. 9 vyhlášky o správné klinické praxi).  

 

Průběžná zpráva o klinickém hodnocení - Interim Clinical Trial/Study Report  Zpráva o 
průběžných výsledcích a jejich posouzení, jejímž základem je analýza prováděná v 
průběhu klinického hodnocení. Zpráva o průběhu klinického hodnocení musí obsahovat 
informace stanovené v příloze 6 vyhlášky o správné klinické praxi.  

 

Final Report(s) by investigator 

ICH GCP Chapter 4.13 



Základní dokumenty - Essential 
documents 

- Essential Documents Dokumenty, které dovolují samostatně  
nebo jako celek hodnotit provedení klinického hodnocení a kvalitu 
získaných údajů  
 
Archivace 15 let po skončení KH – předpis o archivaci, seznam dokumentů 

Trial master file – hlavní soubor (sponsor) 

 

Investigator site file  hlavní  soubor zkoušejícího 

 

(content of documents) 



Před  
Schválení EK, SUKLu, smlouva se zdravotnickým zařízením, CDA, CVs, 

podpisové dokumenty, FDA, Finnantial disclosure, EU disclosure, part 11, 
pojištění, Protokol, Brožura zkoušejícího , Informovaný souhlas, dotazníky, 

diáře,  

Během 
Dokumenty o subjektech – zdrojová dokumentace, IS, randomizační údaje, 

záznamy o lécích , dodatky protokolu , nové IB po roce , zprávy z 
monitorovacích vizit, důležité seznamy – identifikační , dokumentační  

Po 
skončení 

Zpráva o KH  

Základní dokumenty Essential 
documents 



 
ZÁKON č. 378/2007 Sb. o léčivech 

VYHLÁŠKA 226/2008 Sb.   o  správné  klinické  praxi  a bližších podmínkách 

klinického hodnocení léčivých přípravků 

VYHLÁŠKA 229/2008 Sb.   o výrobě a distribuci léčiv (GMP) 

VYHLÁŠKA   84/2008 Sb. o  správné  lékárenské  praxi 

ZÁKON 372/2011 Sb.   o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování 

ZÁKON 196/2010 Sb. o zdravotnických prostředcích 

VYHLÁŠKA 98/2012 Sb.  o zdravotnické dokumentaci  

ZÁKON 101/2000 Sb.   o ochraně osobních údajů 

 

 

Právní úprava klinického hodnocení 
léčivých přípravků v legislativě ČR 


