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I. Kaj vključuje moje sodelovanje v študiji? 

Uvod 

Vabimo vas k sodelovanju v tej raziskovalni študiji, ki je namenjena preskušanju nove 

kombinacije zdravljenja pri bolnikih z lokaliziranim rakom prostate, zdravljenih z radioterapijo. 

Za vključitev v to študijo ste primerni, saj vaša vrsta raka prostate nakazuje, da je pri vas 

prisotno višje tveganje za ponovitev po radioterapiji kot v povprečju.   

 

V tem obrazcu za obveščanje in soglasju za udeleženca je predstavljena raziskovalna študija. V 

njem so opisane uporabljene preiskave in oblike zdravljenja. Te informacije vam bodo v pomoč 

pri odločitvi glede sodelovanja v raziskavi, zato jih pozorno preberite. Če česa ne razumete ali če 

želite več informacij, lahko o tem vedno povprašate. Preden se odločite, ali boste sodelovali v 

študiji ali ne, se boste morda o tem želeli pogovoriti s sorodnikom, prijateljem ali s svojim 

osebnim zdravnikom. 

 

Če se odločite, da boste sodelovali v tej študiji, boste morali podpisati obrazec prostovoljnega 

soglasja. S podpisom tega soglasja potrjujete, da: 

 razumete prebrano vsebino, 

 dajete soglasje za sodelovanje v študiji, 

 dajete soglasje za izvajanje opisanih preiskav in oblik zdravljenja,  

 soglašate z opisano uporabo vaših osebnih in zdravstvenih informacij. 

Izvod tega obrazca za obveščanje in soglasje za udeleženca boste prejeli v trajno last.  
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Spodnje strani z informacijami podrobno preberite ter, če želite, o njih povprašajte raziskovalca 

ali njegovega predstavnika. Ta dokument je sestavljen iz treh delov: informacij, ki so bistvene za 

vašo odločitev, vašega pisnega soglasja in dopolnilnih informacij (prilog), v katerih so opisani 

določeni vidiki osnovnih informacij. 

 

Če boste sodelovali v tej klinični študiji, morate vedeti naslednje: 

 Klinična študija se lahko začne izvajati po opravljeni presoji s strani enega ali več 

odborov za etiko.  

 Vaše sodelovanje v študiji je prostovoljno in ne sme temeljiti na nobeni obliki prisile. 

Za sodelovanje morate podpisati dokument, s katerim dajete svoje soglasje. 

Sodelovanju lahko prekinete tudi po podpisu tega dokumenta tako, da o tem 

obvestite raziskovalca. Vaša odločitev, da v študiji ne želite sodelovati oziroma da 

želite iz študije izstopiti, ne bo vplivala na kakovost vaše oskrbe ali na vaš odnos z 

raziskovalcem. 

 Podatki, ki jih zbiramo za namen študije, so zaupni, hkrati pa jamčimo, da bomo 

vašo anonimnost zagotovili tudi ob objavi rezultatov študije. 

 Sklenili smo zavarovanje za kritje morebitne škode, ki bi jo lahko utrpeli v zvezi s 

sodelovanjem v tej klinični študiji. 

 Z obiski/posveti, pregledi ali oblikami zdravljenja, ki izhajajo iz te študije, ne boste 

imeli nobenih stroškov. 

 Če potrebujete več informacij, se lahko kadar koli obrnete na raziskovalca ali člana 

njegove ekipe.  

Več informacij o vaših »Pravicah, ki jih imate kot udeleženec v klinični študiji« lahko najdete v 

III. poglavju tega dokumenta. 
 

 

Kakšen je namen te raziskave? 

Vabimo vas k sodelovanju v tej klinični študiji zdravljenja z enzalutamidom, ki bo vključevala 

približno 800 bolnikov, vključno s približno 35 bolniki iz .Slovenije 

 

V tej študiji bomo preskušali, ali lahko novo zdravilo enzalutamid v kombinaciji s trenutnimi 

najboljšimi razpoložljivimi oblikami zdravljenja izboljša izide zdravljenja pri moških v danih 

okoliščinah. To je randomizirana, kontrolirana študija, kar pomeni, da bo polovica udeležencev v 

študiji prejela enzalutamid, druga polovica pa trenutni najboljši razpoložljivi standard oskrbe. 

Vsi udeleženci bodo prejemali aktivno zdravljenje za prisotno rakavo obolenje, saj ta študija ne 

vključuje zdravljenja s placebom. 

Trenutno najboljše standardno zdravljenje za bolnike z lokaliziranim rakom prostate z visokim 

tveganjem vključuje obsevanje (pogosto imenovano radioterapija) v kombinaciji z zdravljenjem 

z deprivacijo androgenov (ADT), poznanim tudi pod imenom hormonsko zdravljenje z ablacijo. 

Androgeni so skupina hormonov (vključno s testosteronom), ki jih pretežno proizvajajo moda in 

ki nadzorujejo spolni razvoj pri moških. Rak prostate pa raste in se širi ravno s pomočjo 

androgenov. Z blokiranjem tega učinka lahko pripomoremo k zaustavitvi rasti raka in posledično 

k njegovemu zmanjšanju. ADT ima dva sestavna dela:  
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1. Glavni del vključuje zaviranje sproščanja androgena iz mod. To je poznano tudi kot 

»kastracija z zdravili«. Ta se običajno izvaja z zdravili, ki preprečujejo proizvodnjo 

androgenov v modih in s tem v visoki meri zmanjšajo koncentracijo androgenov v telesu. 

Ta zdravila se imenujejo analogi luteinizirajočega, hormon sproščajočega hormona 

(LHRHA) in vključujejo zdravili, kot sta goserelin in levprorelin. Ta zdravila se daje v 

obliki injekcij. To je običajno del začetnega standardnega zdravljenja pri moških v danih 

okoliščinah.  

2. Drugi del pa vključuje zaviranje učinkov androgenov, ki jih proizvajajo drugi deli telesa, 

z zdravili, imenovanimi antiandrogeni. Antiandrogeni blokirajo vezavo testosterona in 

povezanih androgenov na molekule v rakavih celicah, imenovanih »androgenski 

receptorji«. Blokiranje te vezave preprečuje androgenski učinek, kar ima lahko dodatne 

koristi pri zdravljenju raka, vendar pa doslej tega učinka še niso dokazali. Trenutno je za 

uporabo na voljo več različnih vrst antiandrogenov. Enzalutamid je antiandrogen, ki je v 

Evropi odobren za zdravljenje odraslih moških z metastatskim rakom prostate, ki se kljub 

hormonskim zdravljenjem (in kemoterapiji) ni prenehal širiti. Enzalutamid se trenutno 

uporablja eksperimentalno pri bolnikih z lokaliziranim rakom prostate. 

Radioterapija z visokoenergijskimi rentgenskimi žarki, ki jih oddaja velik aparat, ciljano deluje 

na rakave celice in jih uničuje ter velja za splošno obliko zdravljenja pri bolnikih z rakom 

prostate z visokim tveganjem. Vrste radioterapije, ki so uporabljene v tej študiji, so del 

najboljšega standardnega zdravljenja in niso predmet raziskovanja v tej študiji. Vaš zdravnik, ki 

sodeluje v študiji, vam bo zagotovil več informacij o radioterapiji, ki je na voljo v vaši 

bolnišnici. 

Vsi udeleženci v tej študiji bodo 24 mesecev prejemali zdravljenje z LHRHA in radioterapijo. 

Udeleženci bodo randomizirani v skupino, ki bo 24 mesecev prejemala enzalutamid, ali skupino, 

ki bo 6 mesecev prejemala trenutno razpoložljivo zdravljenje z antiandrogenom. Glavni cilj te 

študije je ugotoviti, katera od teh kombinacij zdravljenja bo v najvišji meri izboljšala preživetje 

moških v teh okoliščinah. V klinični raziskovalni študiji želimo ugotoviti tudi: 
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i. druga merila, s katerimi lahko merimo stopnjo nadzora raka prostate,  

ii. varnost oblik zdravljenja,  

iii. učinke zdravljenja na kakovost življenja,  

iv. razlike v stroških oskrbe za bolnike, ki prejemajo te oblike zdravljenja, in 

v. katere preiskave omogočajo prepoznavanje oseb, pri katerih bo imelo zdravljenje večje 

ali manjše koristi.  

Nedavne študije kažejo obetavne rezultate uporabe enzalutamida pri bolnikih, ki so predhodno 

prejemali zdravljenje z ADT in se niso več odzivali na standardne antiandrogene. Ti moški imajo 

v primerjavi z vami bolj napredovalo obliko raka prostate. Želeli smo ugotoviti, ali bodo 

pozitivni učinki prisotni tudi pri moških z rakom prostate, ki je lokaliziran na področje prostate, z 

visokim tveganjem, ki so predvideni za zdravljenje z radioterapijo. Gre za prvo študijo, ki 

vrednoti morebitne koristi enzalutamida v teh okoliščinah.  

Trenutno ne vemo, katero zdravljenje je najboljše za zdravljenje vaše oblike raka. Te informacije 

bomo pridobili s primerjavo različnih oblik zdravljenja. V tej študiji bomo predlagano novo 

zdravljenje primerjali s trenutno najboljšim razpoložljivim zdravljenjem. Osebe, ki sodelujejo v 

tej študiji, bodo razdeljene v dve skupini, vsaka skupina bo prejemala drugo obliko zdravljenja. S 

primerjavo izidov pri obeh skupinah bomo ugotavljali, katero zdravljenje je boljše. Da bomo 

zagotovili po sestavi čim bolj podobne skupine, bomo vsakega udeleženca v skupino naključno 

razporedili (randomizirali). Če se odločite, da boste sodelovali v študiji, vam bo zdravljenje 

dodeljeno z računalniškim programom. Vi sami si ne morete izbrati skupine, v katero boste 

dodeljeni, oziroma je ne more izbrati vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji. Enake možnosti imate, 

da boste razporejeni v skupino, ki bo prejemala enzalutamid, ali v skupino, ki bo prejemala 

standardno zdravljenje. Zato se ta študija imenuje randomizirana klinična raziskovalna študija in 

je zasnovana tako, da zagotavlja čim bolj natančne in zanesljive rezultate. To je bistveno pri 

ugotavljanju, ali ima zdravljenje z enzalutamidom večje koristi kot najboljše razpoložljivo 

standardno zdravljenje za te okoliščine.  
 

Kako dolgo bom prejemal zdravljenje? 

Vaše zdravljenje bomo nadaljevali, dokler bo imelo koristi pri nadzorovanju raka in ne bo 

povzročalo prekomernih stranskih učinkov. Spremljanje v študiji bo trajalo približno 7,5 let. 
 

Kaj vključuje sodelovanje v tej raziskavi? 

Če privolite v sodelovanje v tej študiji, boste morali podpisati obrazec prostovoljnega soglasja na 

koncu tega lista z informacijami. Brez vaše pisne privolitve za sodelovanje v tej študiji ne bomo 

mogli izvesti vrednotenj, ki se uporabljajo posebej za to študijo.  
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Vrednotenja, uporabljena v študiji 

V obdobju, ki ne bo krajše od 7,5 let, boste morali redno obiskovati kliniko. Vrednotenja so 

povzeta v spodnji preglednici in so podrobneje opisana v spodnjih odstavkih. Vrednotenja, ki so 

uporabljena v študiji in označena z zvezdico (*), se izvajajo izključno za namen te študije.  

Najprej bo zdravnik, ki sodeluje v študiji, opravil presejanje, s katerim bo presodil, ali ste 

primerni za vključitev v študijo.  

Vrednotenja s presejanjem so del redne oskrbe in jih izvajamo ne glede na to, ali boste sodelovali 

v študiji ali ne:  

 odvzem 15 ml (približno 3 žličke) krvi za testiranje kemične sestave krvi, števila 

krvnih celic, ledvične in jetrne funkcije ter koncentracij testosterona in prostatičnega 

specifičnega antigena (PSA). PSA je beljakovina, ki jo sprošča prostata in ki se 

včasih uporablja za spremljanje aktivnosti raka; 

 pregled trebuha in medenice z računalniško tomografijo (CT) ali 

magnetnoresonančnim slikanjem (MRI) ter slikanje celotnega okostja (scintigrafija 

skeleta), s čimer potrdimo, da se rak prostate ni razširil zunaj medenice. 

 

Če menite, da ste primerni za vključitev v študijo, bomo na začetku zdravljenja opravili 

naslednja vrednotenja: 

 Opravili bomo klinični pregled, ki bo vključeval telesni pregled in preverjanje 

anamneze. Nadalje vas bomo povprašali o zdravilih, ki jih trenutno jemljete, ter o 

preteklih kirurških posegih, radioterapiji in drugih vrstah zdravljenja. Na tem obisku 

bomo opravili tudi klinični pregled prostate, ki se imenuje digitalni rektalni pregled 

ali DRE. S tem pregledom pri moških preverjamo prisotnost tvorb v prostati oziroma 

povečanje prostate. Za postopek DRE boste morali sleči oblačila in se uleči na 

pregledno mizo, vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, pa vas bo namestil v položaj za 

pregled zadnjika in danke (končni del prebavne cevi, skozi katero se blato odvaja iz 

vašega telesa). Zdravnik vas lahko namesti v enega od naslednjih položajev: ležanje 

na boku, čepenje na pregledni mizi, prepogibanje čez pregledno mizo ali ležeči 

položaj z nogama na naslonih za noge. Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, bo 

razmaknil vaši ritnici in pregledal zunanje območje (zadnjik in presredek) zaradi 

prisotnosti morebitnih nepravilnosti. Pri tem postopku vam bo zdravnik, ki sodeluje v 

študiji, v danko skozi zadnjik vstavil orokavičen prst, na katerega bo nanesel 

lubrikant, in za približno šestdeset sekund otipal notranjost. 

 Morda vam bomo odvzeli dodatne vzorce krvi za preiskave glede na to, kdaj so pri 

vas opravili presejalno testiranje krvi. Če so bile te opravljene več kot 7 dni pred 

vpisom v klinično raziskovalno študijo, jih bo treba ponoviti. 

  

http://www.webmd.com/men/anatomy-of-the-prostate-gland
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=the
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=lowest
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=part
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=of
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=the
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=tube
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=through
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=which
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=solid
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=waste
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=leaves
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=your
http://en.wikipedia.org/wiki/Finger
http://en.wikipedia.org/wiki/Palpation
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 Presejanje Izhodiščna 

vrednost 

Zdravljenje 

(v 24 mesecih od začetka študije) 

Po koncu študijskega zdravljenja 

 

Po 
recidiv

u raka 

V 2 
mesecih 

pred 

začetkom 

V 7 dneh 
pred 

začetkom 

4 tedne po 

začetku 

12., 16., 20. in 
24. teden po 

začetku 

Vsake 3 mesece 
med 9. in 24. 

mesecem 

3. in 4. leto : 

na 4 mesece 

5. in 6. leto : 

na 6 mesecev 

Od 7. leta naprej: 

enkrat letno 

Ob dvigu 
koncentracije 

PSA, 

uvajanju 
novih oblik 

zdravljenja 

ali recidivu 

raka 

Enkrat 

letno 

Klinični pregled          

DRE (digitalni 

rektalni pregled) 

      
(samo enkrat 

letno) 

  
(samo enkrat 

letno) 

  

Krvne preiskave         

CT/MRI in 

slikanje 

celotnega 

okostja  

        

Vprašalniki*      
(samo  

16. in 24. teden) 

  
(samo 12. in 24. 

mesec) 

  
(enkrat letno) 

  

Vzorci krvi na 
tešče za namene 

raziskave* 

     
(samo 24. teden) 

   
(samo 5. leto) 

 

(samo 

enkrat) 

 

 

  

Izvedejo se tudi druge vrste vrednotenj, ki običajno niso del standardne oskrbe bolnikov z rakom 

prostate in ki se izvedejo izključno za namen te študije. Te so v gornji preglednici označene s 

simbolom »*« in vključujejo naslednje:  

 izpolnjevanje vprašalnikov o vplivu raka na vaše zdravje in dobro počutje. 

Izpolnjevanje vprašalnika bo predvidoma trajalo približno 20 minut; 

 odvzem dodatnih 40 ml (približno 2 žlici) krvi za raziskavo, po tem, ko se postite vsaj 

9 ur. To se izvede hkrati z zgoraj navedeno krvno preiskavo. 

 

Nadaljnja vrednotenja se bodo izvajala občasno med študijo. To bo vključevalo vrednotenja, ki 

so del standardne oskrbe za moške v vaših okoliščinah, vključno s kliničnimi vrednotenji in 

krvnimi preiskavami, ki so opisane zgoraj, slikanjem CT/MRI in slikanjem okostja, če obstaja 

sum na napredovanje raka prostate, ter izpolnjevanje zgoraj navedenih vprašalnikov. Dodatna 

vrednotenja vključujejo: 

 pogovor o morebitnih težavah, ki ste jih opazili po zadnjem obisku;  

 pogovor o nedavnih obiskih urgence, bolnišnice, mnenju zdravnikov ali uvajanju 

novih zdravil. 

Pomembno je, da se udeležite vseh predvidenih obiskov med študijo. Če zamudite obiske, lahko 

to negativno vpliva na učinkovitost zdravljenja in privede do vaše izključitve iz te študije. Če se 

obiska ne morete udeležiti zaradi nepredvidenih okoliščin, vas prosimo, da se čim prej naročite 

za drug datum. 

Vrste zdravljenja, uporabljene v študiji 

Če se odločite za sodelovanje v študiji, boste naključno dodeljeni v eno od naslednjih skupin za 

zdravljenje:  
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Skupina A: enzalutamid 160 mg (štiri 40-miligramske kapsule peroralno 

enkrat na dan) v obdobju 24 mesecev 

Skupina B: standardni antiandrogen (npr. bikalutamid ali nilutamid) v 

priporočenem odmerku peroralno v prvih 6 mesecih 

Vsi udeleženci bodo 24 mesecev prejemali zdravilo z LHRHA (npr. goserelin ali levprorelin) in 

zdravljenje prostate z zunanjim obsevanjem. Radioterapijo začnemo izvajati približno 16 tednov 

po vstopu v študijo. 

V tej študiji se radioterapija izvaja skladno s standardno prakso. To vključuje 5 obiskov oddelka 

za radioterapijo na teden približno 8 tednov. Posamezen obisk, na katerem izvajamo 

radioterapijo, traja približno od 10 do 15 minut. Odmerek sevanja, ki ga prejmete med študijo pri 

slikanju s CT in slikanju okostja, znaša največ 95 mSv, kar je enakovredno naravnemu sevanju iz 

okolice v približno 43 letih. Od tega bi lahko največ dve tretjini sevanja predstavljalo dodatno 

sevanje v primerjavi z redno standardno oskrbo. Naravno sevanje iz okolice vključuje sevanje 

zemeljske površine in sončno sevanje. Za osebo z vašo boleznijo je tveganje zaradi dodatnega 

slikanja izjemno nizko. Med študijo boste za zdravljenje prostate prejeli tudi zdravljenje z 

obsevanjem ali radioterapijo, kot je opisano zgoraj. Pri tem obstaja tveganje določenih stranskih 

učinkov zaradi radioterapije, ki so navedeni spodaj (10. poglavje). Podrobnejše informacije vam 

zagotovi vaš radioterapevt onkolog.  

Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, vam bo priporočil ustrezno zdravilo z LHRHA. Zdravilo z 

LHRHA se daje z injiciranjem pod kožo ali v mišico na 12 tednov. Na voljo je več različnih 

zdravil z LHRHA v različnih odmerkih, ki se lahko uporabljajo različno pogosto, vendar so 

enako učinkoviti. V tej študiji smo vašega zdravnika, ki sodeluje v študiji, prosili, da uporabi 

zdravilo z LHRHA, ki se lahko daje enkrat na tri mesece, da bo potrebnih čimmanj obiskov v 

študiji. O drugih podrobnostih se pogovorite s svojim zdravnikom, ki sodeluje v študiji. 

Med študijo je pomembno, da preiskovano zdravilo jemljete skladno z navodili. Če izpustite 

dnevni odmerek, vzemite naslednji predpisani odmerek naslednji dan kot običajno, in o tem ob 

naslednjem obisku obvestite svojega zdravnika, ki sodeluje v študiji in vas zdravi, ali medicinsko 

sestro, ki sodeluje v raziskavi.  

Zdravljenje lahko nadaljujete samo, če pri vas ne povzroča prekomernih stranskih učinkov. Če 

zdravljenje pri vas povzroča težave, bo moral vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, pri vas morda 

prekiniti dajanje preiskovanega zdravila začasno, tj. dokler ne pride do izboljšanja stranskih 

učinkov, ali trajno.  

Obiski med zdravljenjem v okviru študije trajajo približno 30 minut. 12 tedenskih obiskov bo 

morda sovpadlo z injiciranjem zdravila z LHRHA. Obiski v 16., 20. in 24. tednu bodo sovpadali 

z obiskom za radioterapijo. Pred začetkom zdravljenja v tej študiji oziroma v primeru  

pomembnega porasta PSA boste morali opraviti slikanje (CT ali MRI), rentgensko slikanje in 

scintigrafijo skeleta. Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, bo morda kot del standardne prakse 

priporočil dodatna slikanja.  

Zdravljenje s standardnim antiandrogenom se konča po 6 mesecih, injiciranje zdravila z LHRHA 

in dajanje enzalutamida pa se nadaljujeta še 2 leti. Zdravljenje v okviru študije je treba v primeru 

nesprejemljivih stranskih učinkov ali dokazov, da se je rak znova razrasel ali razširil, predčasno 

prekiniti. Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, vas lahko izključi iz študije, če meni, da je to za vas 

najbolje. 

Po koncu zdravljenja v okviru študije vas bo študijska ekipa še naprej spremljala in zbirala 

informacije o vašem napredku v študiji. En mesec po zaključku zdravljenja se boste morali vrniti 

na kliniko, da se bomo z vami pogovorili o morebitnih simptomih, ki ste jih imeli po zadnjem 

obisku. Ta obisk bo trajal približno 10–15 minut.  
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Po tem obisku vas bomo prosili, da kliniko obiščete vsake 4 mesece do konca 4. leta, vsakih 6 

mesecev v 5. in 6. letu, po tem obdobju pa enkrat letno. Ti obiski bodo trajali približno 15 minut. 

   

Če vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, meni, da so pri vas prisotni simptomi, znaki ali rezultati 

preiskav, ki kažejo, da se je pri vas ponovil (vrnil) rak prostate, bo morda odredil dodatna 

slikanja. 

V tej raziskovalni študiji bomo poskušali ugotoviti tudi, katero zdravljenje je za skupnost najbolj 

stroškovno učinkovito (zagotavlja najboljšo vrednost za denar). Dražje zdravilo je lahko še 

vedno stroškovno učinkovitejše, če je v primerjavi s cenejšim zdravilom bolj učinkovito ali ima 

manj stranskih učinkov. Da bi nam pri tem pomagali, vam bomo povprašali o vaših obiskih 

bolnišnice, zdravstvenih delavcih in katerih koli drugih zdravilih, ki ste jih od zadnjega obiska 

potrebovali za nadzorovanje raka prostate.  

S podpisom priloženega obrazca prostovoljnega soglasja soglašate z zbiranjem teh informacij. 

 

Katera so možna tveganja in slabosti sodelovanja v študiji? 

Zdravljenje ima pogosto stranske učinke. Pri vas se lahko pojavijo vsi ali zgolj nekateri od 

spodaj navedenih učinkov ali pa se ti sploh ne pojavijo. Učinki se lahko pojavijo v blagi, zmerni 

ali hudi obliki. Če se pri vas pojavi kateri od teh stranskih učinkov ali če vas skrbi, da se bodo ti 

pojavili, se pogovorite s svojim zdravnikom, ki sodeluje v študiji. Vaš zdravnik, ki sodeluje v 

študiji, bo prav tako pozoren na te stranske učinke pri vas. 

Pojavijo se lahko tudi stranki učinki, ki jih raziskovalci niso predvideli oziroma z njimi niso 

seznanjeni. Ti učinki so lahko resni. Če se pri vas pojavijo kakršni koli novi ali nenavadni 

simptomi, o njih takoj obvestite svojega zdravnika, ki sodeluje v študiji. 

Mnogi stranski učinki izzvenijo takoj po koncu zdravljenja. Včasih pa so stranski učinki lahko 

resni, dolgotrajni ali trajni. V primeru hudega stranskega učinka ali reakcije vas bo moral vaš 

zdravnik, ki sodeluje v študiji, izključiti iz zdravljenja. Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, se bo 

z vami pogovoril o najboljšem načinu za nadzorovanje morebitnih stranskih učinkov.  

Vse vrste zdravljenja z deprivacijo androgenov (ADT) (vključno z LHRHA in antiandrogeni) 

imajo stranske učinke. Najpomembnejša sta: 

1. osteoporoza ali tanjšanje kosti. Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, vam bo priporočil 

zdravljenje s kalcijem in vitaminom D za zaščito kosti, kot bi vam to priporočil običajno; 

2. »metabolni sindrom«, ki lahko privede do povečanja telesne teže ter povečanih težav s 

koncentracijami krvnega sladkorja in holesterola. Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, bo 

te težave nadzoroval kot običajno. 

 

Stranski učinki enzalutamida  

Udeleženci, ki so v kliničnih študijah za zdravljenje metastatskega raka prostate prejemali 

enzalutamid, so poročali o spodnjih dogodkih. O teh dogodkih so poročali tudi 

udeleženci, ki so prejemali neaktivni placebo. Nekatere od teh učinkov je mogoče 

pripisati obstoječemu raku prostate.  

Zelo pogosti (več kot 1 od 10 bolnikov):  

 neželeni učinki, ki prizadenejo črevesje – slabost, bruhanje, driska, zaprtje, izguba 

teka  

 neželeni učinki, ki prizadenejo mišice in sklepe – boleči sklepi, bolečine v križu, 

boleče mišice in kosti 

 glavobol 

 prehladu podobni simptomi 

 utrujenost 
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 mišična šibkost 

 zastajanje tekočine v stopalih in nogah 

 kratka sapa 

 navali vročine 

 visok krvni tlak 

 izguba ali pridobivanje telesne teže  

 nizko število rdečih krvničk, zaradi katerega lahko čutite utrujenost ali omotico 

 izguba spolne sle (libida) in erekcije (impotenca) 

Pogosti (med 1 od 10 bolnikov in 1 od 100 bolnikov) 

 neželeni učinki, ki prizadenejo črevesje – bolečine v trebuhu 

 omotica, motnje okušanja, mravljinčenje v dlaneh in stopalih 

 nezmožnost zaspati ali zbujanje ponoči (nespečnost), anksioznost, depresija 

 kri v urinu, pogosto uriniranje, okužba sečil 

 občutljivost in otekanje prsi  

 kašelj  

 izguba spomina, motnje pozornosti 

 sindrom nemirnih nog 

 suha koža, srbečica, izpuščaj  

Občasni (med manj kot 1 od 100 bolnikov in 1 od 1000 bolnikov) 

 napad/konvulzija (krči). V prejšnjih študijah je 7 od 800 (0,9 %) udeležencev, ki 

so prejemali enzalutamid, doživelo napad. Pri večini od teh udeležencev je bilo 

mogoče napade pripisati drugim izvorom, vendar učinka enzalutamida na 

povečano tveganje za napade ni bilo mogoče izključiti. Izogibajte se dejavnostim, 

pri katerih lahko nenadna izguba zavesti privede do hudih telesnih poškodb pri 

vas ali drugih. 

 Pri bolnikih, ki so prejemali enzalutamid, so redko poročali o sindromu 

posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES) – redki, reverzibilni bolezni, ki 

prizadene možgane. Večino teh primerov so opazili pri udeležencih, pri katerih so 

bili prisotni še drugi možni vzroki za PRES. Vendar pa učinka enzalutamida na 

povečanje tveganja za PRES ni mogoče izključiti. Če se pri vas pojavi napad, 

čedalje hujši glavobol, zmedenost, slepota ali druge težave z vidom, se takoj 

obrnite na svojega zdravnika, ki sodeluje v študiji. 

 vidne halucinacije 

 V redkih primerih so lahko krvni strdki, npr. pljučna embolija (strdek v pljučih) 

ali globoka venska tromboza (strdek v nogi), smrtno nevarni. 

 nizko število trombocitov ali motnje v koagulaciji, kar lahko poveča tveganje 

krvavitev 

 črevesna zapora 

 Redko so poročali o otekanju jezika, ustnic ali grla. 

 zmanjšanje števila levkocitov, kar lahko poveča možnost okužbe 

 kognitivna motnja 

 Redko so poročali o sindromu dolgega intervala QT. Sindrom dolgega intervala 

QT je posledica nepravilnosti v repolarizaciji srca, pri čemer je zgradba srca 

normalna. Nepravilnosti v električnem sistemu srca so lahko prirojene ali 

pridobljene in so lahko posledica obstoječega zdravstvenega stanja ali jemanja 

zdravila, kot je enzalutamid.  
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Pri vseh vrstah zdravljenja z deprivacijo androgenov (ADT) (vključno z zdravili z LHRHA 

in standardnimi antiandrogeni) so poročali o naslednjih stranskih učinkih. 

 

Zelo pogosti (več kot 1 od 10 bolnikov) 

 navali vročine  

 občutljivost in otekanje prsi  

 bolečine v kosteh, ki običajno hitro izzvenijo  

 simptomi, ki prizadenejo črevesje, npr. blaga slabost, driska, zaprtje, nelagodje v 

trebuhu 

 izguba spolne sle (libida) in erekcije (impotenca) 

 šibkost ali pomanjkanje energije, ki je običajno blago, včasih pa zmerno 

 nizko število rdečih krvničk, zaradi katerega lahko čutite utrujenost, omotico ali 

zadihanost  

 otekanje gležnjev, ki je običajno blago 

 povečanje telesne teže 

 Pogosti (med 1 od 10 bolnikov in 1 od 100 bolnikov) 

 otekanje tkiva dojke 

 depresija 

 kratka sapa 

 glavobol 

 srčni infarkt ali srčno popuščanje, ki je redko smrtno 
 

Pri zdravljenju s standardnimi antiandrogeni (npr. nilutamid, bikalutamid in flutamid) so 

poročali še o naslednjih stranskih učinkih: 

Zelo pogosti (več kot 1 od 10 bolnikov):  

 vrtoglavica ali omotica  

 kri v urinu 

 intoleranca za alkohol 

 oslabljeno prilagajanje na spremembo svetlobe 

Pogosti (med 1 od 10 bolnikov in 1 od 100 bolnikov) 

 motnje spanca (nespečnost, pretirana zaspanost)  

 nenormalni rezultati krvnih preiskav, ki kažejo na poškodbe jeter 

 pogostejše uriniranje ponoči 

 izpadanje las in dlak, izpuščaj, potenje, povečana poraščenost, suha koža, srbečica  

 visok krvni sladkor, sladkorna bolezen, zastajanje tekočine, povečanje telesne 

teže, izguba telesne teže, zmanjšanje teka  

 kratka sapa  

Občasni (med manj kot 1 od 100 bolnikov in 1 od 1000 bolnikov) 

 alergijske reakcije, vključno s koprivnico ali hitrim otekanjem obraza in oči  

 hude poškodbe jeter (hepatitis), vključno z zlatenico 

Redki (pri manj kot 1 od 1000 bolnikov) 

 pljučna bolezen, ki je lahko včasih huda in povzroči zasoplost, kašelj, bolečine v 

prsih in/ali povišano telesno temperaturo, ki je včasih smrtna 

 odpoved jeter, ki je lahko smrtno nevarna in zahteva presaditev jeter, ali je smrtna  

 odpoved kostnega mozga, zaradi česar so potrebne transfuzije krvi in druge oblike 

zdravljenja 

 Redko so poročali o sindromu dolgega intervala QT. Sindrom dolgega intervala 

QT je posledica nepravilnosti v repolarizaciji srca, pri čemer je zgradba srca 

normalna. Nepravilnosti v električnem sistemu srca so lahko prirojene ali 

pridobljene in so lahko posledica obstoječega zdravstvenega stanja ali jemanja 

zdravil, kot so antiandrogena zdravila.  



CTRIAL-IE (ICORG) 14-07: Študija ENZARAD 
EORTC 1545-GUCG 

List z informacijami za bolnika in obrazec prostovoljnega soglasja za študijo združenja EORTC, različice 1.1, z dne 13. december 2016 Stran 11 od 20 

(na osnovi preskušanja CTRIAL-IE (ICORG), različice 3, z dne 28. oktober 2016) 

 
 

Stranski učinki, o katerih poročajo pri obsevanju, vključujejo 

kratkotrajne (v 3 mesecih zdravljenja) stranske učinke: 

Zelo pogosti (več kot 1 od 10 bolnikov): 

 utrujenost  

 potreba po pogostejšem uriniranju, zlasti ponoči 

 počasnejši tok urina, 

 spremembe pri odvajanju blata, potreba po pogostejšem odvajanju blata 

 obstoječi hemoroidi, ki so lahko vzdraženi, povzročajo srbečico, bolečino ali 

otekanje 

Pogosti (med 1 od 10 bolnikov in 1 od 100 bolnikov): 

 rdečina in draženje kože 

 rektalna krvavitev ali bolečina 

 pekoč občutek med uriniranjem 

 močna potreba po takojšnjem uriniranju 

 driska  

 močna potreba po takojšnjem odvajanju blata 

Občasni (med manj kot 1 od 100 bolnikov in 1 od 1000 bolnikov):  

 oteženo uriniranje, zaradi katerega je treba namestiti kateter 

 zmanjšano število krvnih celic 

 

dolgotrajni (več kot 3 mesece po zdravljenju) stranski učinki: 

Zelo pogosti (več kot 1 od 10 bolnikov): 

 izguba spolne funkcije 

 morebitni daljši čas za doseganje erekcije 

 krajši čas erekcije 

 izguba ejakulata  

 neplodnost 

Pogosti (med 1 od 10 bolnikov in 1 od 100 bolnikov): 

 rektalna krvavitev 

 kri v urinu 

 kronična močna potreba po takojšnjem odvajanju blata 

 oteženo uriniranje 

Občasni (med manj kot 1 od 100 bolnikov in 1 od 1000 bolnikov) 

 kronična blaga driska (mehko blato) 

 kronična huda driska 

 rektalna krvavitev ali kri v urinu ali ulceracije, zaradi katerih je potrebna 

transfuzija ali operacija 

 tumorji kot posledica obsevanja 
 

 

Tveganja, povezana s plodnostjo in nosečnostjo 

 

Razumemo, da morda niste spolno aktivni, toda če ste, obstajajo določene zahteve glede 

kontracepcije, ki jih boste morali med študijo upoštevati. Spolno aktivni moški, ki imajo 

partnerico v rodni dobi, morajo uporabljati dve obliki kontracepcije, od katerih mora biti ena 

pregradna, saj je bilo ugotovljeno, da zdravilo v tem primeru ni varno. O potrebi glede 

preprečevanja nosečnosti med to študijo se posvetujte s študijskim zdravnikom. Če ste bili 

kirurško sterilizirani (tj. status po vazektomiji), se morate strinjati, da se boste v času študije 

spolnega odnosa vzdržali ali uporabljali pregradno kontracepcijo. 
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Zdravila, ki jih boste v tej študiji jemali – enzalutamid in standardno antiandrogeno zdravljenje, 

lahko vplivajo na nerojenega otroka. Zato moški v času sodelovanja v tej študiji ne sme zaploditi 

otroka. Če ste bili randomizirani za prejemanje enzalutamida, morate v času jemanja 

enzalutamida in še vsaj 3 mesece po zadnjem odmerku uporabljati učinkovito kontracepcijo. 

Bolniki naj zaprosijo za svetovanje in več informacij o preprečevanju nosečnosti. Primeri 

učinkovitih metod preprečevanja nosečnosti so: popolna vzdržnost, kondom ali diafragma s 

spermicidnim gelom in peroralni kontraceptivi ali kontraceptivi, ki se injicirajo ali vsadijo. 

Popolna vzdržnost se lahko upošteva kot učinkovita metoda nadzorovanja nosečnosti; 

spodbujamo vas, da se o tej možnosti posvetujete s študijskim zdravnikom in tako zagotovite, da 

ste v celoti seznanjeni z dejstvom, da se boste morali te metode držati ves čas zdravljenja 

v študijskem obdobju.  

 

Če je to ustrezno, s temi informacijami seznanite tudi svojo partnerko. 

 

Če vaša partnerka med študijo zanosi, morate o tem takoj obvestiti svojega zdravnika, ki sodeluje 

v študiji, in/ali študijsko osebje (oglejte si podatke za stik na prvi strani tega dokumenta).  
 

O tveganjih in nevšečnostih redne oskrbe pri vaši bolezni, npr. danih zdravil z LHRHA in 

radioterapije, se bo po potrebi z vami pogovoril vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, ali člani 

študijske ekipe.  

Tveganja in nevšečnosti so prisotna tudi pri slikanju CT in MRI ter scintigrafiji skeleta. 

Navedena slikanja bomo opravili na začetku študije in v primeru znakov o napredovanju ali 

recidivu raka. Naprava za CT posname več rentgenskih slik, da nam omogoči jasen vpogled v 

vaše telo. Naprava za MRI s pomočjo magnetnih polj posname več slik. Če boste temu postopku 

izpostavljeni prvič, vam bo osebje v bolnišnici pojasnilo postopek slikanja in se o njem 

pogovorilo z vami. V zelo redkih primerih lahko kontrastna sredstva, uporabljena v postopku 

slikanja, povzročijo reakcije, ki med drugim vključujejo blago srbečico, občutek toplote in 

včasih oteženo dihanje ali poškodbo ledvic. Če se pri vas pojavijo kakršni koli simptomi, morate 

o tem takoj obvestiti člana osebja, da boste pravočasno prejeli zdravljenje. Scintigrafijo skeleta 

opravimo z gama kamero največ 3 ure po tem, ko prejmete injekcijo z majhno količino 

radioaktivnega sredstva. Radioaktivni učinek je zelo kratek, injekcije za slikanje okostja pa 

nimajo stranskih učinkov.  

Če zaradi sodelovanja v raziskavi postanete razburjeni ali vznemirjeni, se obrnite na zdravnika, 

ki sodeluje v študiji, ki vam lahko uredi ustrezno podporo.  

Kaj se zgodi, če se med to raziskovalno študijo pojavijo nove informacije? 

Včasih med študijo pridobimo nove informacije o zdravljenju, ki ga proučujemo. Če se to zgodi, 

bo vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, vas ali vašega zakonitega zastopnika o tem obvestil in se z 

vami oziroma z njim pogovoril, ali želite ostati v študiji. V tem primeru boste morali podpisati 

dodatek k obrazcu prostovoljnega soglasja ali nov obrazec za obveščeno soglasje. Prav tako 

obstaja možnost, da bo vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, v luči novih informacij presodil, da je 

za vas najbolje, da vas izključi iz študije. V tem primeru vam bo pojasnil razloge za svojo 

odločitev in uredil nadaljevanje redne zdravstvene oskrbe. 
 

Katere so možne koristi sodelovanja v študiji? 

Ne moremo vam jamčiti ali obljubiti, da boste od te raziskave imeli kakršne koli koristi. To 

študijo izvajamo, da bi izboljšali zdravljenje bolnikov z lokaliziranim rakom prostate z visokim 

tveganjem. Upamo, da bodo bolniki to novo zdravljenje (kombinacija enzalutamida, LHRHA in 

radioterapije) dobro prenašali in sprejemali. Prav tako upamo, da bo to novo zdravljenje 

izboljšalo izide za bolnike, kot ste vi, tako da bo zmanjšalo stopnjo ponovitve ali poslabšanja 

raka. Vrste zdravljenja, ki jih boste prejemali (zdravljenje z LHRHA in radioterapijo), so 

dokazano učinkovite pri večini moških v vaši situaciji in bodo predstavljale standard oskrbe. 
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Vendar pa sodelovanje v tej raziskovalni študiji ni pogoj, da prejmete te oblike zdravljenja, 

hkrati pa vam sodelovanje v tej študiji morda ne bo prineslo nobenih očitnih koristi.  
 

Kakšne možnosti imam poleg sodelovanja v študiji?  

Da bi prejeli zdravljenje v tem centru, vam ni treba sodelovati v tej študiji. Na voljo so tudi druge 

možnosti, ki vključujejo trenutno najboljše razpoložljivo zdravljenje z LHRHA in radioterapijo, 

morda v kombinaciji s standardnim antiandrogenom. Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, se bo z 

vami pogovoril o vaših možnostih, preden se odločite, ali boste sodelovali v tej študiji ali ne. 

 

Kaj se zgodi, če izstopim iz raziskovalne študije? 

Če se odločite, da boste izstopili iz študije, morate pred tem obvestiti člana raziskovalne ekipe. S 

tem obvestilom zadevni osebi ali nadzorniku raziskave omogočite, da se z vami pogovori o 

zdravstvenih tveganjih ali posebnih zahtevah, povezanih z izstopom iz študije. Če zdravljenje 

prekinete pred koncem študije, lahko s tem ogrozite njegove koristi pri zdravljenju te bolezni. O 

tem se bo z vami podrobneje pogovoril vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji. Če izstopite iz študije, 

bo vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, za vas uredil nadaljevanje redne zdravstvene oskrbe. 

Če se odločite za prekinitev zdravljenja v okviru študije, vas bomo prosili, da nadaljujete s 

kontrolnimi obiski, ki nam bodo omogočili nadaljnje zbiranje informacij o vašem zdravju. Če se 

ne želite udeležiti kontrolnih obiskov, vas bo vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, prosil za 

dovoljenje, da vaše zdravstvene informacije zbiramo iz vaše zdravstvene kartoteke.  

Če umaknite svoje soglasje za zbiranje vaših osebnih podatkov v prihodnosti, bomo že zbrane 

informacije zadržali, da bomo zagotovili ustrezno merjenje rezultatov študije in skladnost z 

zakonodajo. Vedeti morate, da bomo podatke, ki smo jih zbrali do vašega izstopa iz študije, 

vključili v rezultate študije. Če tega ne želite, nam morate to povedati, še preden se vključite v 

študijo. 

Če želite izstopiti iz študije, nas morate o tem samo obvestiti. 

 

Ali se lahko ta študija nepričakovano zaključi? 

Ta raziskovalna študija se lahko nepričakovano zaključi zaradi različnih vzrokov. Ti vzroki so 

lahko med drugim: 

 nesprejemljivi stranski učinki 

 dokazana neučinkovitost enzalutamida 

 dokazana učinkovitost enzalutamida, ki ne zahteva nadaljnjega preskušanja 

 nezmožnost izvedbe preskušanja z metodološkega ali operativnega vidika ali 

odločitev lokalnih regulatornih/zdravstvenih organov  

 

Kaj se zgodi po koncu raziskovalne študije? 

Če ob zaključku študije še vedno prejemate enzalutamid, odločitev o najprimernejšem 

zdravljenju za vas v danem trenutku sprejmemo po posvetovanju z vami in vašim zdravnikom, ki 

sodeluje v študiji.  

Vaš zdravnik, ki sodeluje v študiji, vas bo obvestil o vaših rezultatih, kadar bo to ustrezno. Vaš 

zdravnik, ki sodeluje v študiji, vas bo obvestil o rezultatih študije, po tem ko jih bomo analizirali 

in o njih poročali. 

Krvni vzorci in vzorci tkiva raka prostate, zbrani med študijo  

Krvne vzorce, odvzete pred in med zdravljenjem, bomo analizirali za namen vaše redne 

oskrbe. Ostanke vaših vzorcev bomo po koncu vseh analiz, opisanih v tem dokumentu, uničili. 

 

Če soglašate, vas želimo povabiti k sodelovanju v dodatnih študijah, s katerimi želimo pridobiti 

boljše razumevanja razvoja bolezni in njenega zdravljenja. Vaše sodelovanje v tej dodatni 

raziskavi je izbirno in bo vključevalo darovanje krvnih vzorcev in vzorcev tkiva raka prostate. 



CTRIAL-IE (ICORG) 14-07: Študija ENZARAD 
EORTC 1545-GUCG 

List z informacijami za bolnika in obrazec prostovoljnega soglasja za študijo združenja EORTC, različice 1.1, z dne 13. december 2016 Stran 14 od 20 

(na osnovi preskušanja CTRIAL-IE (ICORG), različice 3, z dne 28. oktober 2016) 

Zagotovili vam bomo informacije, specifične za to raziskavo, in vas prosili, da podpišete obrazec 

prostovoljnega soglasja, specifičen za to dodatno raziskavo (glejte poglavje IV). 

 

Na dodatnih krvnih vzorcih in vzorcih tkiva raka prostate želimo opraviti tudi laboratorijske 

raziskave. Zato želimo, da navedete, ali dovolite uporabo nekaterih krvnih vzorcev in vzorcev 

tkiva raka prostate za namene raziskave.  

 

Krvni vzorci se odvzamejo ob istem času kot kri za redno zdravstveno oskrbo: 

 Pred začetkom zdravljenja: odvzamejo se trije vzorci: en vzorec po 5 ml (1 žlička), en 

vzorec po 10 ml (1 žlica) in en vzorec po 30 ml (3 žlice) 

 24. teden: odvzameta se dva vzorca: en vzorec po 10 ml (1 žlica) in en vzorec po 

30 ml (3 žlice) 

 5. leto: odvzameta se dva vzorca: en vzorec po 10 ml (1 žlica) in en vzorec po 30 ml 

(3 žlice) 

 Ob prvem znaku napredovanja bolezni: odvzameta se dva vzorca: en vzorec po 10 ml (1 

žlica) in en vzorec po 30 ml (3 žlice) 
 

Prosimo vas, da se pred odvzemom teh krvnih vzorcev čez noč postite (da ne jeste ali pijete). To 

nam omogoča proučevanje snovi v vaši krvi, ki nam povedo, kako telo porablja energijo za 

vsakodnevne funkcije (vaša presnova). Vzorci tkiva raka prostate so tisti vzorci, ki so odvzeti pri 

biopsiji ali kirurških posegih, opravljenih v okviru redne zdravstvene oskrbe.  

Vse tovrstne krvne vzorce in vzorce tkiva bomo označili z edinstveno študijsko številko ter pri 

tem ne bomo uporabili nobenih drugih podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavo. To bo 

raziskovalcem v laboratoriju onemogočalo, da bi vaše krvne vzorce ali vzorce tkiva povezali z 

vašimi osebnimi podatki.  

Vzorce bomo za največ 15 let shranili v enem (ali več) od naših osrednjih laboratorijev na 

Irskem. Po koncu študije jih bomo poslali Univerzi v Sydneyu v Avstraliji, kjer jih bodo testirali.  

Osrednji laboratorij na Irskem se nahaja v bolnišnici »St. James’s Hospital«: 

St James’s Hospital Cancer Biobank 

Department of Histopathology 

Central Pathology Laboratory 

St James’s Hospital 

James’s Street 

Dublin 8 

Irska 

 

Popolni naslov osrednjega laboratorija v Avstraliji je naveden spodaj:  

Christine Merlino Nurse Unit Manager Clinical Trials 

Susan St Loading Dock 

The Chris O’Brien Lifehouse Building 

119143 

Missenden Rd 

Camperdown NSW 2050 

Avstralija 

Ohranili boste pravico, da lahko kadar koli zahtevate uničenje vaših vzorcev. To storite tako, da 

to sporočite svojemu zdravniku, ki sodeluje v študiji. Če želite, da uničimo vaše vzorce, to ne 

vključuje umika morebitnih podatkov ali analiz, ki so bili opravljeni pred vašo zahtevo. Vendar 

pa na vaših vzorcih ne bomo izvajali dodatnih analiz, vse preostale vzorce pa bomo uničili.  
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Ti vzorci se lahko uporabijo za laboratorijske raziskave pri tej raziskovalni študiji ter za druge 

študije v Avstraliji in Evropi ali drugod v tujini, ki so jih odobrile skupina ANZUP in družba 

Cancer Trials Ireland ter odbor za etiko v okviru te raziskave. Laboratorijska raziskava je 

namenjena podrobnejšemu razumevanju vašega raka in ugotavljanju, ali je možno predvideti, 

kako se bodo osebe z rakom prostata odzvale na zdravljenje.  

Znanstvena dognanja o biologiji raka in genetiki se ves čas izboljšujejo. Zaradi takšnega 

napredka ni mogoče predvideti, katere preiskave ali študije bodo postale pomembne v 

prihodnosti oziroma bodo v prihodnosti izvedljive. Morda bodo raziskovalci v prihodnosti na 

vaših vzorcih tkiva ali krvnih vzorcih, ki ste jih darovali, želeli opraviti genetske preiskave. To 

genetsko testiranje omogoča proučevanje vaših normalnih genov ter njihovih morebitnih variacij 

v tumorju in krvi.  

Zato želimo izvedeti, ali ste pripravljeni dovoliti uporabo darovanih vzorcev za bodoče 

raziskovalne študije, ki trenutno še niso opredeljene (so nedoločene), vključno z genetskim 

testiranjem. Ti bodoči raziskovalci bodo morali pred izvedbo tovrstnih študij pridobiti soglasje 

agencije ANZUP, Univerze v Sydneyu in vseh zadevnih odborov za etiko v okviru raziskave. Te 

laboratorijske raziskovalne študije so eksperimentalne, zato se nanje ne smete opirati pri 

sprejemanju odločitev o zdravljenju. Vaših individualnih rezultatov iz teh študij ne nameravamo 

razkriti vam ali vašemu zdravniku, ki sodeluje v študiji, saj bodo njihove posledice in 

zanesljivost nejasne. Če pa bi v teh študijah odkrili kakršne koli informacije, ki bi lahko bile za 

vas ali člane vaše družine z vidika zdravljenja raka pomembne, bomo o tem obvestili vašo 

zdravstveno ekipo.  

Od morebitnega dobička, ki bi ga ustvarili na osnovi rezultatov genetičnih raziskav, opravljenih 

z vašim vzorcem, ne boste prejeli plačila. Če bomo na osnovi te raziskave razvili novo zdravilo 

ali medicinsko preiskavo, od tega ne boste imeli nobene finančne koristi. Osrednji laboratorij 

vaših krvnih vzorcev in vzorcev tkiva ne bo prodajal.  

 

Kaj moram storiti?  

Pomembno je, da svojega zdravnika, ki sodeluje v študiji, in študijsko osebje obvestite o 

morebitnih zdravljenjih, ki jih prejemate, ali zdravilih, ki jih jemljete, vključno z zdravili, ki so 

na voljo brez recepta ali v prosti prodaji, vitamini ali zeliščnimi pripravki, in morebitnih 

spremembah v zvezi s tem, ki so se pojavile med to študijo. 

S svojim zdravnikom, ki sodeluje v študiji, se posvetujte, če jemljete katero od naslednjih zdravil 

oziroma če ta nameravate jemati med študijo, saj lahko vplivajo na vaše zdravljenje v okviru 

študije: gemfibrozil, rifampicin, itrakonazol, šentjanževka in sok grenivke.  

Med zdravljenjem ne smete prejemati nobenega drugega zdravila v preskušanju. 

Če ste negotovi glede katerega koli zdravila ali izdelka, ki ga jemljete, se posvetujte s svojim 

zdravnikom, ki sodeluje v študiji, ali z medicinsko sestro, ki sodeluje v študiji. 

 

Poleg tega morate upoštevati naslednje: 

Močno priporočamo, da o sodelovanju v tej študiji obvestite svojega osebnega zdravnika. Vaš 

zdravnik, ki sodeluje v študiji, lahko vašega osebnega zdravnika seznani z vašim zdravljenjem in 

njegovim napredkom. To nameravamo storiti, razen če nam to izrecno prepoveste. 
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Stik za več informacij 

Če imate kakršna koli vprašanja glede postopkov v tej študiji ali kakršne koli težave, ki izhajajo 

iz klinične raziskovalne študije, se obrnite na spodaj navedene osebe: 

Ime zdravnika, ki sodeluje v študiji: Janka Čarman 

Telefon: (01)5879789 

Če želite poizvedeti o svojih pravicah ali če želite med sodelovanjem v študiji vložiti pritožbo, se 

obrnite na pravno službo Onkološkega Inštituta Ljubljana. 
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II. OBRAZEC ZA OBVEŠČENO SOGLASJE 

Naslov študije: Randomizirana študija enzalutamida III. faze pri zdravljenju z deprivacijo 

androgenov in obsevanjem pri bolnikih s klinično lokaliziranim rakom prostate z visokim 

tveganjem. 

Ime zdravnika, ki sodeluje v študiji: _______________ Ime bolnišnice: _________________ 
          V okvirček vpišite 

                  začetnice 
 

1. Potrjujem, da sem prejel izvod lista z informacijami za bolnika in obrazec prostovoljnega 

soglasja organizacije EORTC, različice XX, z dne XXX, [ime bolnišnice], različica št.: 

dd. mm. llll. Prebral sem list z informacijami za bolnika in obrazec prostovoljnega soglasja 

oziroma so mi ju prebrali drugi. Vsebovane informacije so mi pojasnili in odgovorili na vsa moja 

vprašanja. 
 

2. Razumem namen, postopke in tveganja raziskave, ki je opisana v tem obrazcu za obveščanje in 

soglasje. 
 

3. Razumem, da je moje sodelovanje v študiji prostovoljno in da ga lahko kadar koli prekličem, ne 

da bi za to navedel vzrok in ne da bi to vplivalo na mojo zdravstveno oskrbo ali zakonske pravice. 
 

4. Razumem, da lahko zadevne dele moje zdravstvene kartoteke razkrijete družbi Cancer Trials 

Ireland, ANZUP, EORTC, NHMRC, odboru za etiko v okviru študije, regulatornim organom in 

vsem drugim organizacijam, ki so navedene v obrazcu za obveščeno soglasje, če te soglašajo, da 

ne bodo razkrile mojega imena. 
 

5. Razumem, da boste moje osebne podatke, ki jih boste zbrali med to študijo, obdelovali in 

analizirali skladno z zahtevami te klinične študije in skladno z irskim zakonom o zaščiti podatkov 

ter morebitnim drugim nacionalnim pravom, kot je ustrezno. Soglašam tudi, da lahko te podatke 

pošiljate v druge države poleg XX, vključno z državami, ki niso članice EU, in jih tam obdelujete.  
 

6. Soglašam, da o moji vključitvi v to študijo obvestite mojega osebnega zdravnika (splošnega 

zdravnika).  
 

7. Razumem, da me boste v primeru, da se odločim za prekinitev zdravljenja v okviru študije, 

morda prosili, naj nadaljujem s kontrolnimi obiski, ki vam bodo omogočili zbiranje informacij o 

mojem zdravju. Hkrati soglašam tudi, da me lahko član raziskovalne ekipe prosi za dovoljenje za 

dostop do moje zdravstvene kartoteke, da bi lahko za namene raziskave in analize zbiral 

informacije o spremljanju. 
 

8. Soglašam s sodelovanjem v zgoraj navedeni študiji.  
 

 

______________________  ____________________ ____________________ 

Ime bolnika (velike tiskane črke)  Podpis bolnika    Datum 
 

______________________  ____________________ ____________________ 

Ime priče (velike tiskane črke)  Podpis priče    Datum 

(ČE JE SMISELNO) 
 

______________________  ____________________ ____________________ 

Ime raziskovalca (velike tiskane črke)  Podpis raziskovalca  Datum 
 

______________________ _____________________  ___________________ 

Ime medicinske sestre,  Podpis medicinske sestre,  Datum 

ki sodeluje v raziskavi/ ki sodeluje v raziskavi/  

radioterapevta, ki sodeluje radioterapevta, ki sodeluje 

v raziskavi    v raziskavi  

(ČE JE SMISELNO, napišite z velikimi tiskanimi črkami)
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III. Dopolnilne informacije glede zaščite udeleženca v klinični študiji in njegovih pravic 

 

Kdo je odobril to študijo? 

Ta študija je bila odobrena v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo.  

Med drugim je raziskovalni protokol za to klinično študijo pregledala neodvisna skupina oseb, 

imenovana komisija za etiko, katere namen je preveriti, ali so upoštevani vsi pogoji glede vaše 

varnosti in vaših pravic. To študijo je pregledala in pozitivno ocenila Komisija za medicinsko 

etiko (Ljubljana) dne 16. november 2017. 

 

Ali moram sodelovati v tej raziskovalni študiji? 

Sodelovanje v kateri koli raziskovalni študiji je prostovoljno. V študiji vam ni treba sodelovati, če 

tega ne želite. Če privolite v sodelovanju in si pozneje premislite, lahko kadar koli prekličete svoje 

soglasje za sodelovanje v študiji. 

Vaša odločitev, da boste sodelovali v študiji oziroma da v njej ne boste sodelovali oziroma da 

boste sodelovali v študiji in boste naknadno iz nje izstopili, ne bo vplivala na vaše redno 

zdravljenje, vaš odnos z osebami, ki vas zdravijo, ali na vaš odnos z bolnišnico, v kateri se 

zdravite. 

 

Kdo je odgovoren za organizacijo in financiranje raziskave? 

To raziskavo izvaja center NHMRC Clinical Trials Centre Univerze v Sydneyu v sodelovanju s 

skupino ANZUP (skupina za preskušanje urogenitalnega raka in raka prostate v Avstraliji in na 

Novi Zelandiji), družbo Cancer Trials Ireland in organizacijo EORTC. V Avstraliji raziskavo 

financira Univerza v Sydneyu. Družba Cancer Trials Ireland financira študijo v Evropi, kjer tudi 

izvaja klinične raziskovalne študije. Preiskovana zdravila in sredstva za raziskavo zagotavlja 

družba Astellas Pharma Inc. 

Čeprav ta študija ni prospektivno namenjena pridobitvi kakršnega koli dovoljenja za promet z 

zdravilom, bo družba Astellas Pharma Inc., če bodo rezultati raziskave to omogočali, morda želela 

uporabiti te podatke v prihodnosti. Zato lahko ta raziskovalna študija družbi Astellas Pharma Inc. 

navsezadnje prinese finančno korist, npr. družba Astellas Pharma Inc. lahko s pomočjo študije 

pridobi dovoljenje za promet z zdravilom. Treba je upoštevati, da je pridobitev dovoljenja za 

promet z zdravilom edini način, da bo zdravilo na voljo bodočim bolnikom.  

Če bo znanje, pridobljeno v tej študiji, uporabljeno pri odkritjih, ki bodo imela za družbo Astellas 

Pharma Inc oz. zdravnike, ki sodelujejo v študiji, ali za njihove ustanove tržno vrednost, vi ali vaši 

družinski člani od teh odkritij ne boste imeli nobenih finančnih koristi. 

 

 

Naročnik študije bo bolnišnici za čas, ki so ga študiji namenili raziskovalec in njegova ekipa, 

posvete v okviru te študije in za vse preglede, ki so predvideni za to študijo, zagotovil 

nadomestilo. Naročnik študije bo plačal tudi preiskovano zdravljenje. 

Če se odločite, da boste sodelovali v tej študiji, to za vas in vašega zavarovatelja ne bo pomenilo 

dodatnih stroškov. Stroške obiskov in postopkov, ki so za to študijo posebej opredeljeni v 

preglednici pod poglavjem »Kaj vključuje sodelovanje v tej raziskavi?«, krije naročnik študije. 

Sami boste morali kriti samo stroške svoje standardne zdravstvene oskrbe v vaši klinični situaciji. 

Do povračila morebitnih potnih stroškov niste upravičeni. 

 

Kaj se bo zgodilo z mojimi informacijami? 

Storili bomo vse potrebno, da bomo ohranili zaupnost osebnih podatkov iz vaše zdravstvene 

kartoteke. Kakršne koli informacije, ki izhajajo iz raziskovalne študije in ki omogočajo vašo 

prepoznavo, bodo ostale zaupne. Informacije, zbrane v tej študiji, bodo označene s šifro. Samo vaš 

zdravnik, ki sodeluje v študiji, in raziskovalna ekipa bosta lahko vašo šifro povezala z vami 

osebno. Če bodo vaše informacije iz te študije objavljene ali predstavljene na znanstvenih 

srečanjih, pri tem ne bomo uporabili vašega imena ali drugih osebnih informacij. 
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Podatke, ki jih bomo zbrali v tej študiji, bomo delili z drugimi raziskovalci in zdravniki. Če podate 

svoje soglasje za sodelovanje v tej študiji, lahko podjetje, ki financira (in/ali organizira) raziskavo, 

za namene analiziranja rezultatov študije pregleda vse vaše zdravstvene kartoteke. Prav tako si jih 

lahko za preverjanje pravilnosti izvajanja študije ogledajo zaposleni pri regulatornih organih. 

Vendar pa je pri tem ves čas zagotovljena stroga zaupnost. Organizacije, ki jim je za raziskovalne 

namene, zagotavljanje kakovosti in analizo podatkov omogočen vpogled v vaše zdravstvene 

kartoteke, med drugim vključujejo: 

- družbo Cancer Trials Ireland, EORTC 

- center National Health and Medical Research Centre (NHMRC) Clinical Trials Centre na 

Univerzi v Sydneyu 

- skupino Australian and New Zealand Urogenital and Prostate Cancer Trials Group Ltd (ANZUP)  

- družbo Astellas Pharma  

- regulatorne agencije · regulatorne agencije (regulatorna agencija za zdravila in zdravstveno 

oskrbo v VB) in/ali pooblaščeni predstavniki regulatornih agencij v drugih državah  

- odbor za etiko v okviru raziskave  

 

Ali sem med sodelovanjem v študiji zavarovan? 

V skladu z veljavno zakonodajo je naročnik študije sklenil zavarovanja za kritje potencialnih 

tveganj, povezanih z vašim sodelovanjem v tej klinični študiji. 

 

Pred sodelovanjem v študiji morate preveriti, ali bo to vplivalo na vaše zavarovanje, in se po 

potrebi ustrezno posvetovati. 

 

Pomembno je, da obvestite zdravnika, ki sodeluje v študiji, če menite, da ste bili poškodovani 

zaradi sodelovanja v tej študiji. 
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IV. Soglasje za darovanje krvnih vzorcev in vzorcev tkiva  

 

Kot je opisano v poglavju »Krvni vzorci in vzorci tkiva raka prostate, zbrani med študijo« v listu z 

informacijami za udeležence, sem seznanjen, da se lahko odločim, da krvne vzorce in vzorce tkiva 

raka prostate darujem za namene nadaljnjih raziskav, ki so povezane z rakom prostate, ali za 

nadaljnje študije, povezane s splošnimi raziskavami raka (»bodoče neopredeljene raziskave«).  

 

Soglašam z  

1. zbiranjem in shranjevanjem krvnih vzorcev in vzorcev tkiva, ki so mi jih/mi jih bodo odvzeli.  

    Soglašam z zbiranjem in shranjevanjem mojih krvnih vzorcev in vzorcev tkiva raka 

prostate. 

    Ne soglašam z zbiranjem in shranjevanjem mojih krvnih vzorcev in vzorcev tkiva raka 

prostate. 

 

2. uporabo mojih vzorcev za bodoče, zgoraj opisane raziskave, ki še niso opredeljene.  

     Soglašam z uporabo mojih vzorcev za bodoče študije, kot je opisano zgoraj.  

     Ne soglašam z uporabo mojih vzorcev za bodoče študije, kot je opisano zgoraj. 

 

3. uporabo mojih vzorcev za genetsko testiranje, kot je opisano poglavju 20 v listu z informacijami 

za udeleženca. 

     Soglašam z uporabo mojih vzorcev za genetično testiranje, kot je opisano zgoraj. 

     Ne soglašam z uporabo mojih vzorcev za genetično testiranje, kot je opisano zgoraj. 
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