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Příprava investigátorem iniciované akademické studie 

z pohledu investigátora

„od A do  Z“ 
aneb od nápadu po zápis na PubMedu

Na příkladu připravované studie zabývající se 
radioterapií glioblastomů



Výběr tématu - nápad

• od vedoucího pracoviště, od PhD školitele

• dlouhodobé studium dané problematiky, četba aktuálních článků a „nápad přijde sám“

• účast na konferencích (posterové sekce), brainstormingové diskuse s kolegy

• …v praxi je nejčastěji prvním impulzem k výzkumu email od nadřízeného typu: 

„kolego, ještě jste nic nepublikoval, očekávám do konce roku článek“ 

• klinická praxe, identifikace kontroverzních situací a snaha o jejich objasnění 

• studie navazující na předchozí práci, aneb jednou studií zodpovím jednu 

otázku, ale další dvě otázky vyvstanou..



Prospektivní randomizovaná analýza recidiv glioblastomů (patterns of

failure) a závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových 

objemů dle RTOG vs. EORTC)
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Glioblastom u dospělých pacientů – standardní pooperační léčba

Roger Stupp
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Glioblastom u dospělých pacientů – standardní pooperační léčba



Stupp et al, 2005
Stupp et al, 2017

Glioblastom u dospělých pacientů – výsledky léčby
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Review v českých časopisech



Radioterapie – stanovení cílových objemů



Radioterapie – stanovení cílových objemů

Tomas Kazda, Adam Dziacky, Petr Burkon, et al. Radiotherapy of glioblastoma 15 years after the 

landmark Stupp’s trial: more controversies than standards? Radiol Oncol. 2018; 52(2): 121-128.

• klinická praxe, 

identifikace 

kontroverzních 

situací a snaha o 

jejich objasnění 



Radioterapie – stanovení cílových objemů s využitím PET

Tomas Kazda, Daenna Pafundi, Alan Kraling, et al. Dosimetric impact of 18F-DOPA PET imaging for target delineation 

in radiation treatment planning for high-grade gliomas. Physics and Imaging in Radiation Oncology  2018

• studie navazující na 

předchozí práci, aneb 

jednou studií 

zodpovím jednu 

otázku, ale další dvě 

otázky vyvstanou..



Radioterapie – stanovení cílových objemů

• dlouhodobé studium 

dané problematiky, 

četba aktuálních 

článků a „nápad 

přijde sám“



Co chci ve studii sledovat? Jaké endpointy?

Musí být reálné
Doba sledování, počet pacientů, zkušenost týmu a výchozí podmínky, tým

OS, PFS, radiologická odpověď, kognitivní funkce,… 

Zde je již nutná spolupráce s pracovníky CZECRIN a se statistikem

Jaký rozdíl je klinicky relevantní; superiorita, non-inferiorita, ekvivalence 
a další



Glioblastomy – patterns of failure

marginální vs. ostatní recidivy

Hodnocení prostorové lokalizace recidivy ve vztahu k oblasti  kde byla 
vysoká dávka záření (high dose region – na obrázku bíle)

J.G. Hardie, T. Kazda, et al: Evaluation of RANO Response Criteria

Compared to Clinician Evaluation in Grade 3 Anaplastic Astrocytoma

(AA): Implications for Clinical Trial Reporting. International Journal

of Radiation Oncology Biology and Physics, 2014

studie navazující na 

předchozí práci, aneb 

jednou studií zodpovím 

jednu otázku, ale další dvě 

otázky vyvstanou..



Glioblastomy – patterns of failure

Záleží na technice radioterapie

Příklad „promýšlení“ studie. 

Technika radioterapie bude muset být přesně specifikována v protokolu studie

3D-CRT Arc IMRT

MODRÁ – cílový 

objem

ZELENÁ – 95% 

izodoza

DALŠÍ BARVY –

Nižší izodozy







Glioblastomy – patterns of failure

Nutnost standardizovaného hodnocení recidiv na MRI (včetně timingu)

Příklad „promýšlení“ studie. 

Technika radioterapie bude 

muset být přesně 

specifikována v protokolu 

studie

Kazda T., et al: Evaluation of RANO response criteria compared to clinician

evaluation in WHO grade III anaplastic astrocytoma: implications for clinical

trial reporting and patterns of silure. J Neurooncol (2015) 122:197–203 

studie navazující na 

předchozí práci, aneb 

jednou studií zodpovím 

jednu otázku, ale další dvě 

otázky vyvstanou..

RANO kriteria

Tým



Hypotéza v naší studii

Z literatury: marginální recidivy při RTOG contouringu je marginálních 

recidiv cca 5%, při konturování dle EORTC jich je asi 10%.

Jak je to ale při použítí moderních konformních technik radioterapie a 

při exaktním hodnocení recidiv dle RANO kriterií?

Jaký postup v definici cílových objemů je tedy lepší?

Vyjdeme-li z toho, že dle RTOG přístupu je 5% marginálních recidiv, 

pak chceme prokázat, že dle EORTC jich nebude o >15% víc

…je potřeba celkem 170 pacientů



Nábor pacientů

Studijní populace, inclusion a exclusion kritéria – většinou z klinické praxe



Randomizace, stratifikační faktory, multivariační analýza

Opět nutná spolupráce 

s pracovníky CZECRIN 

a se statistikem

Příklad „promýšlení“ studie. 

Technika radioterapie bude 

muset být přesně 

specifikována v protokolu 

studie



stratifikační faktory v naší studii

• dlouhodobé studium 

dané problematiky, 

četba aktuálních 

článků a „nápad 

přijde sám“



stratifikační faktory v naší studii



Tvorba studiového protokolu, informované souhlasy, CRF, 

registrace a já nevím co ještě



Zahájení studie, nábor pacientů

Velice záleží na typu studie (nové léky vs. srovnávání zavedených 

metod radioterapie; multicentrická studie atd.)

Průběžné statistické analýzy, úpravy protokolu, hledání a řešení příčin 

pomalého náboru atd. 

Spolupráce se statistikem



Konec náboru, dokončení follow-up, statistické zpracování

… a pak už z toho napsat nějaký hezký článek do dobrého časopisu

Děkuji za pozornost


