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Klinické studie na zdravých dobrovolnících v ČR 

bioekvivalenční studie u generik (asi 25 za rok) 
 

 farmakokinetické studie (asi 10 za rok) 
 

 studie I. Fáze v ČR jen velmi zřídka (ne více než 10 ročně) 

 

 
 obvykle malé počty účastníků  (12 – 24 osob) 

 finanční odměna 

 obvykle na specializovaných pracovištích 

 

http://www.olecich.cz/encyklopedie/jak-je-mozne-ze-se-nektere-leky-zkousi-na-zdravych 



Úskalí při provádění IIT na dobrovolnících 

 problém sehnat požadovaný počet dobrovolníků 
 

 náročnost přípravy dokumentace 
 

 schválení EK a SÚKL 
 

 finanční náročnost 
 

 „naivní představy“ při sepisování protokolu  

 



Zdraví dobrovolníci 

 lze zařadit pouze občany ČR 

 

 „nestandardní“ výška, váha 
 v protokolech často vymezeny hranice BMI 

 

 často zdraví dobrovolníci nejsou tak úplně zdraví  

 

 neužívání žádné pravidelné medikace, nekuřáci 

 



Náročnost přípravy dokumentace 

 stejné požadavky na IIT i na firemní studie 

 schválení EK 

 přihlášení do EudraCT 

 pojištění dobrovolníků 

 schválení SÚKLu 

 postup při provádění IIT dle SOP 

 monitoring klinického hodnocení 

 důsledná dokumentace 

 sledování a hlášení NÚ 

 



KHL provedené na zdravých dobrovolnících na CPU ICRC 

  CPU 002 - Farmakokinetika retardovaných lékových forem 
theophyllinu připravených pro podávání nasogastrickou sondou 

 

  CPU 003 - Kompatibilita klopidogrelu připraveného pro podání do 
nasogastrické sondy s enterální výživou 

 

 



Klinicko – farmakologická jednotka (CPU) 

 je držitelem certifikace ISO 9001 : 2009 
 

 je zaměřená na provádění různých typů klinických studií časných fází 
(I, I/II) 

 

disponuje 5 - ti plně vybavenými  
monitorovacími lůžky s možností  
JIP péče a veškerého zázemí  
pro subjekty ve studiích 

https://www.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/751-fnusa-icrc-ma-jednotku-pro-
testovani-novych-lecivych-latek.html 



Motivace pro výzkumný záměr 

 Velká část pacientů na JIP není schopna přijímat potravu per os 

                         limitované podání léčiv per os 

 Nasogastrická sonda (NGS) – nástroj pro podání léčiv kriticky 
nemocným 

 Množství nezodpovězených otázek 
Míra ztrát léčiv při podání přes NGS není známá 

 Vliv lékové formy a metody podání na ztráty léčiv  

 Změna farmakokinetiky léčiva po rozdrcení lékových forem s  

    modifikovaným uvolňováním 

 Kompatibilita léčiv s enterální výživou 

 

 



Důvody pro podávání léčiv pomocí NGS 

 

 Léčivo nedostupné v intravenózní formě 
 

 Více fyziologické a méně invazivní než intravenózní podání 
 

 Podání léčiv přes NGS finančně méně náročné 
 

 Vysoký počet intravenózně podávaných léčiv na JIP 



Cíle výzkumu 

• In vitro studie  

– stanovit ztráty léčiva při podání šesti různých lékových forem různými metodami 
• Etapa I – ztráty měřené analytickými váhami – ztráty pomocných + účinných látek 

• Etapa II – ztráty měřené i pomocí HPLC  - ztráty samotných účinných látek 

 

• In vivo studie 
• Analýza změn farmakokinetických vlastností dvou retardovaných perorálních 

přípravků theofylinu po porušení lékové formy způsobem, jaký je běžný před 
podáním do NGS 

• Analýza kompatibility rozdrceného léku Trombex (klopidogrel) s enterální výživou na 
zdravých dobrovolnících 

 



CPU 002  

Farmakokinetika retardovaných lékových forem theophyllinu 
připravených pro podávání nasogastrickou sondou 



Metodika klinického hodnocení CPU 002 

 Monocentrická, otevřená, randomizovaná, kontrolovaná studie 
s dvěma paralelními skupinami  
 

 Cíl: zjistit, jak se změní farmakokinetické vlastnosti dvou 
retardovaných perorálních přípravků theofylinu po porušení lékové 
formy způsobem, jaký je běžný před podáním do NGS.   
 

 10 zdravých dobrovolníků (5 v každé skupině, „cross over“ design) 
 

 2 retardované lékové formy s obsahem theofylinu 
Euphyllin CRN 300® – tobolka s peletami s prodlouženým uvolňováním 

Theoplus 300® – tableta s prodlouženým uvolňováním 



Inclusion criteria        

• Věk 18 - 45 let 

• Body Mass Index (BMI) 18,5 – 30 kg/m2 

• Dobrovolníci obou pohlaví 

• Výborný zdravotní stav, bez poruchy funkce jakéhokoliv orgánu 

• Striktní nekuřák nebo nekuřák více než 1 rok před zařazením  

• Neužívání žádných léků, kromě hormonální antikoncepce 

• Klinické vyšetření bez klinicky významných odchylek 

• Krevní tlak a EKG bez klinicky významných odchylek 

• Laboratorní vyšetření v normálním rozmezí nebo klinicky 
nevýznamné odchylky 
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Co bychom  
dělali jinak? 



Zdraví dobrovolníci?  

 z 10 pozvaných dobrovolníků 4 vyřazeni při screeningové návštěvě 
 komorové extrasystoly 

 A-V blokáda 2. stupně 

 elevované jaterní enzymy 

 zvýšené leukocyty  
 

 další dobrovolník onemocněl 3 dny  
před zahájením studie 

 



Dietní opatření před a v průběhu studie 

• Dieta neobsahující xantiny (káva, čaj…) po dobu 2 dnů před 
a během celé studie.  

 

• Lačnění 10 hodin před užitím studijní medikace.  
 

• Neužívání žádných léků v průběhu celé studie.  
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Metodika studie CPU 002 

 Průběh studie 
7 dní před zahájením studie – 1.návštěva dobrovolníka na CPU 
1. den studie – podání rozdrcené lékové formy 
7 dní vymývací perioda 
8. den studie – podání intaktní lékové formy 
7 dní po posledním užití léčiva – telefonické kontaktování dobrovolníka 

 Z opakovaných odběrů žilní krve byla analyzována hladina theofylinu 
a vypočteny farmakokinetické parametry Cmax, Tmax a AUC12h 

 Srovnání farmakokinetických parametrů drcených a nedrcených 
lékových forem s obsahem theofylinu 

 Vyhodnocení případného výskytu nežádoucích účinku v průběhu 
studie 

 



Výsledky studie CPU 002 

Časový průběh 
plazmatických 
koncentrací theofylinu 
(průměr a 95% interval 
spolehlivosti) podaného 
ve formě intaktní a 
drcené lékové formy 
léčivých přípravků 
Theoplus® 300 a 
Euphyllin CR N® 300. 
 



Výsledky studie CPU 002 

Časový průběh tepové 
frekvence dobrovolníků 
(průměr a 95% interval 
spolehlivosti) po užití 
intaktních (modrá barva) 
a drcených (červená 
barva) forem léčivých 
přípravků Theoplus® a 
Euphyllin CRN®.  
 
# znamená p < 0.014 mezi 
skupinami 

 



Výstupy CPU 002 

 

 Rozdrcení lékových forem theofylinu s prodlouženým uvolňováním a 
podání přes NGS může vést k vysokým nežádoucím vrcholovým 
koncentracím léčiva 

 

 Rychlý vzestup koncentrací je spojen s vyšším rizikem projevu NÚ 
(třes, palpitace, tachykardie...) 

 

 V případě nutnosti podávat retardované lékové formy theofylinu v 
drcené formě je vhodné dávku rozdělit do 3 – 4 dílčích dávek 

 



CPU 003 

Kompatibilita klopidogrelu připraveného pro podání  
do nasogastrické sondy s enterální výživou 

  

 

 



Metodika studie CPU 003 

 Monocentrická, randomizovaná, kontrolovaná, otevřená, cross-over 
studie 

 

 Cíl: Srovnat dosažené sérové hladiny a míru antiagregační aktivity po 
podání 1 dávky rozdrceného léku s obsahem klopidogrelu s enterální 
výživou a bez enterální výživy s vysokým obsahem proteinů.  
 

 10 zdravých dobrovolníků („cross over“ design) 
 

 zkoumaný lék 
 Trombex® ( 75 mg klopidogrelu) v rozdrcené formě 



Inclusion criteria 

• Věk 18–45 let 

• Hmotnost 50–100 kg a BMI 18,5 – 30,0 kg/m2  

• Nekuřák 

• Bez chronické medikace (kromě antikoncepce); léky ovlivňující trombocyty 
nebo koagulaci povoleny do 14 dnů před studií; paracetamol, metamizol, 
pitofenon a antihistaminika 48 hodin před o po podání studijní medikace  

• Klinické vyšetření bez klinicky významných odchylek 

• Krevní tlak a EKG bez klinicky významných odchylek 

• Laboratorní vyšetření v normálním rozmezí nebo klinicky nevýznamné 
odchylky 

• Přečteny informace pro dobrovolníky 

• Podepsán informovaný souhlas 
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Metodika studie CPU 003 

 Průběh studie 
2 – 10 dní před zahájením studie – 1.návštěva dobrovolníka na CPU 
1. den studie – podání drceného léku s/bez výživy dle randomizace 
14 dní vymývací perioda 
15. den studie – podání drceného léku s/bez výživy dle randomizace 
7 dní po posledním užití léčiva – telefonické kontaktování dobrovolníka 

 Z opakovaných odběrů žilní krve bude analyzována hladina 
klopidogrel karboxylátu a vypočteny farmakokinetické parametry Cmax, 
Tmax a AUC12h 

 Srovnání farmakokinetických parametrů drceného léku Trombex 
podaného s výživou a bez výživy 

 Srovnání agregační aktivity trombocytů pomocí Multiplate 
analyzátoru před podáním a 8 hodin po podání léku 



Předběžné výsledky 

 agregace měřena pomocí ADP testu 
 rozpačitá data....  

 

nyní probíhá analýza hladin klopidogrel karboxylátu pomocí HPLC  

 



Agregace trombocytů měřena pomocí ADP testu 

 

 



Závěr 

 studií se zdravými dobrovolníky je v ČR málo 
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náročná a složitá administrativa, 
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 nároky téměř jako u farmaceutických firem 
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 nabízí se malá finanční odměna x strach z NÚ léků 
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náročná a složitá administrativa, 
 dodržení všech legislativních a regulačních požadavků 

 nároky téměř jako u farmaceutických firem 
 

                                      konzultace s CZECRIN 
 

 u akademických studií není snadné sehnat dobrovolníky 
 nabízí se malá finanční odměna x strach z NÚ léků 

 vhodné provést pilotní měření a otestovat protokol, protože „chyby“ 
v protokolu vyjdou draze... 



Děkuji za pozornost  
adriana.papiez@fnusa.cz 


