Informacija za bolnice
Primerjava dveh različnih shem zdravljenja s pooperativnim obsevanjem
pri bolnicah z rakom dojk:

Naslov raziskave:

Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno
obsevanje bolnic z zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s
sočasno integriranim boostom pri bolnicah, ki imajo
indikacijo za boost:
DBCG HYPO II
Randomizirana klinična raziskava

(Moderately hypofractionated loco-regional adjuvant
radiation therapy of early breast cancer combined with a
simultaneous integrated boost in patients with an
indication for boost:
DBCG HYPO II )

Spoštovani !

V okviru dopolnilnega zdravljenja raka dojke smo vam na mamarnem konziliju predlagali
zdravljenje z obsevanjem. Glede na razširjenost bolezni predlagamo obsevanje dojke
oziroma prsne stene in bezgavčnih lož, ki so v bližini dojke.
Zaprosili bi vas radi za sodelovanje v mednarodni klinični znanstveni raziskavi.

Namen študije je znanstveno preveriti, ali lahko pooperativno zdravljenje z obsevanjem v
25-ih odmerkih ( v petih tednih), ki ga danes uporabljamo kot standard, skrajšamo na 15
odmerkov (v treh tednih, vendar vsak dan malenkost višji odmerek sevanja) ne da bi s tem
povzročili več stranskih učinkov zdravljenja ali pa zmanjšali učinkovitost zdravljenja.
Zdravljenje s 15-imi odmerki sevanja že sedaj kot standard uporabljajo na Nizozemskem in
v Angliji, z omenjeno študijo pa želimo tak način obsevanja uvesti v redno klinično prakso
še v mnogih drugih evropskih državah. Raziskavo so zasnovali in jo vodijo na Danskem
(Danish Breast Cancer Cooperative Group- DBCG), v njej pa sodelujemo številni evropski
radioterapevtski centri (Francija, Nemčija, Belgija, Italija, Slovenija..).Predvidoma bo v
študijo zajetih 2000 bolnic, ki so imele s tumorjem preraščeno vsaj eno bezgavko ob dojki.

Raziskava je randomizirana, kar pomeni da računalniški sistem vključene bolnice naključno
razporedi v eno od dveh skupin, ki jih v raziskavi primerjamo. Prva skupina je obsevana z
daljšo, standardno shemo obsevanja (skupni prejeti odmerek sevanja je 25 x 2Gy, kar traja
pet tednov), druga skupina pa s krajšo shemo obsevanja (15 x 2,67 Gy, kar traja tri tedne).
V kolikor je pri vas predviden še dodatek doze na ležišče tumorja (tako imenovani “boost” ,
ga boste v raziskavi prejeli že med samim obsevanjem dojke in ne šele po končanem
obsevanju dojke, kot ga prejmejo bolnice, ki niso vključene v raziskavo. Tak način
obsevanja ležišča tumorja imenujemo “simultani integrirani boost”.

Načrt raziskave je pregledala in odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.
Pri znanstveni objavi podatkov bomo spoštovali načela anonimnosti in zaupnosti.

V kolikor se boste odločili za sodelovanje v raziskavi, vas bomo prosili, da podpišete
informirano privolitev. Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Imate vso pravico, da
sodelovanje v raziskavi kadarkoli odklonite. Vaša odločitev, da sodelujete v raziskavi ali da
to odklonite, ne bo v nobenem primeru vplivala na vaše zdravljenje.

Ker je zdravljenje z obsevanjem nevarno za plod, se je potrebno med zdravljenjem
zavarovati pred zanositvijo ter pred pričetkom zdravljenja izključiti možnost nosečnosti.

Za dodatne informacije v zvezi z raziskavo se lahko obrnete na asist. dr. Tanjo Marinko, dr.
med., spec. onkologije z radioterapijo (tel: 01-5879-522).

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje.

Informirana privolitev za sodelovanje v raziskavi
Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno obsevanje bolnic z
zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s sočasno integriranim boostom pri
bolnicah, ki imajo indikacijo za boost:
DBCG HYPO II
Protocol title: Hypofractionated versus normofractionated loco-regional breast irradiation to
node-positive breast cancer patients: a randomised study

Ime in priimek
……………………………………………………………………………
Datum rojstva: ……………………………………………………

Izjavljam:
 da želim sodelovati v raziskavi
 da sem prejela pisne in ustne informacije o raziskavi
 da sem prejela kopijo informirane privolitve
 da se bom med zdravljenjem ustrezno zavarovala pred zanositvijo, ker je sevanje nevarno
za plod
Obveščena sem, da bodo rezultati varovani in da bodo služili napredku medicinske znanosti. Vem,
da je načrt raziskave pregledala in odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.
Seznanjena sem z možnostjo, da lahko iz raziskave kadarkoli izstopim, ne da bi to imelo kakršnekoli
neugodne posledice.
Na sodelovanje v raziskavi pristajam prostovoljno.
Datum:

Datum:

Podpis bolnice:

Podpis preiskovalca:

