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Jednym z etapów kwalifikacji Uczestnika do badania klinicz-
nego są przesiewowe badania laboratoryjne. Pakiet badań 
określony protokołem jest podstawą późniejszej decyzji 

Badacza o włączeniu kandydata do Badania. To właśnie na nim 
spoczywa odpowiedzialność prawidłowej kwalifikacji, na pod-
stawie kryteriów włączenia i wyłączenia, wywiadu, badania 
fizykalnego i wspomnianych wcześniej badań laboratoryjnych. 

 Po włączeniu do badania, na każdym etapie oceniany jest 
stan zdrowia Uczestnika, monitorowana skuteczność i bezpie-
czeństwo zastosowanego produktu badanego, a u pacjentów 
oceniany stan zaawansowania choroby. Badacz i Diagnosta 
Laboratoryjny będąc partnerami są w stanie na wczesnych 
etapach dostrzec zmiany w stanie zdrowia mogące mieć zwią-
zek z produktem badanym. Szacuje się, że wyniki badań labo-

Badacz i diagnosta laboratoryjny – partnerami w ocenie 
bezpieczeństwa uczestnika badań klinicznych

Nie ma Medyka bez Diagnostyka

W kontekście badań klinicznych porozumienie Badacz – Diagnosta Laboratoryjny 
jest niezbędnym narzędziem do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zapewnienie bez-
pieczeństwa Pacjenta/Uczestnika Badania.

Katarzyna Lenarcik, , Aleksandra Wojtanka, Justyna Mokrzyńska 



39 BADANIA KLINICZNE

ratoryjnych stanowią podstawę ok 60-70% wszystkich decyzji 
lekarskich. W momencie uzyskania wartości krytycznych ozna-
czanych parametrów Diagnosta Laboratoryjny niezwłocznie 
informując Badacza ma znaczący wpływ na dalszy algorytm 
postępowania.

 Na podstawie otrzymanych wyników można zaobserwować 
zmiany towarzyszące rozwijającym się stanom patologicznym, 
które nie są jeszcze manifestowane objawami klinicznymi. 
W ośrodku badań klinicznych posiadającym własne laborato-
rium analityczne można zdecydowanie skrócić czas od wykona-
nia analizy, do wydania wyniku, poinformowania Badacza o jego 
rezultacie i podjęciu dalszych decyzji. Także dzięki tej bliskości 
laboratorium ma realny wpływ na wszystkie etapy wykonywa-
nych analiz. Aktywna współpraca Pielęgniarki – Diagnosty La-
boratoryjnego – Badacza pomaga zapobiec efektowi domina 
popełnionych błędów przedanalitycznych wynikających z nie-
właściwego przygotowania uczestnika badania klinicznego, 
niewłaściwego pobrania krwi, nieprawidłowego transportu, 
nieprawidłowego procesowania próbek. Eliminacja powyż-
szych czynników podnosi jakość próbek poddanych analizie, 
wiarygodność uzyskanych wyników i rzetelność otrzymanych 
danych, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo 
uczestnika.

 Wiarygodność wyników jest również zapewniona poprzez 
stosowanie metod, które przeszły proces walidacji mający 
na celu wykazanie, że metoda spełnia stawiane jej wymagania 
związane z zamierzonym zastosowaniem wyników analitycz-
nych oraz potwierdzenie rzetelności przeprowadzanej analizy 1. 
Niebagatelną rolę w zapewnieniu wiarygodności wyników 
badań odgrywa również udział w międzylaboratoryjnych ba-
daniach porównawczych krajowych i międzynarodowych, po-
twierdzający kompetencje Laboratorium i jakość świadczonych 
usług2. Ponadto Diagnosta Laboratoryjny prawnie zobligowany 

Laboratorium będące częścią Ośrodka 
Badawczego, w odróżnieniu od ruty-
nowych laboratoriów analitycznych, 
nie tylko jest zobowiązane spełnić 
wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie standardów jako-
ści, ale również musi pracować zgod-
nie z wymaganiami opisanymi w Zinte-
growanym dodatku do Zasad Dobrej 
Praktyki Klinicznej (ICH GCP R2). 
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jest do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i aktualizacji 
wiedzy3.

 Laboratorium będące częścią Ośrodka Badawczego, w od-
różnieniu od rutynowych laboratoriów analitycznych, nie tylko 
jest zobowiązane spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie standardów jakości4, ale również musi pra-
cować zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zintegrowanym 
dodatku do Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP R2). 
Dwie najważniejsze w funkcjonowaniu laboratorium zmiany 
tych wymagań obejmują konieczność przeprowadzenia ana-
lizy ryzyka oraz wdrożenie procedur gwarantujących nadzór 
nad osobami lub podmiotami, którym delegowana została re-
alizacja obowiązków i funkcji. W trosce o wysoki standard usług 
w laboratorium wdraża się rygorystyczne standardy normy ISO. 
Norma ISO 9001 jest obiektywnym potwierdzeniem jakości 
usług świadczonych przez Ośrodek Badawczy. Spełnienie tych 
wymagań gwarantuje Sponsorom, że laboratorium analityczne 
dostosowuje swoją działalność do najwyższych standardów 
i dba o wiarygodność wyników na każdym ich etapie.

Współpraca pomiędzy Diagnostą 
Laboratoryjnym a Badaczem nie ogra-
nicza się jedynie do wystawienia zlece-
nia i wykonania analiz...

 Laboratorium pracujące dla Ośrodka Badawczego prowadzi 
dodatkową dokumentację specyficzną dla konkretnego Projek-
tu, są to między innymi dokumenty związane z losami próbki 
zawierające takie informacje jak: godziny pobrania, godziny 
odbioru materiału, godziny wirowania, godziny umiejscowienia 
próbek w analizatorze, bądź – jeśli dotyczy – godziny zamroże-
nia materiału, a także dane identyfikacyjne osób procesujących 
próbki. Duży nacisk kładziony na rzetelne uzupełnianie doku-
mentacji jest gwarancją możliwości odtworzenia przebiegu ca-
łego procesu toczącego się w laboratorium.

 Diagnosta Laboratoryjny pracując w Ośrodku Badań Klinicz-
nych ma możliwość przeanalizowania Protokołu Badania bez-

pośrednio z Badaczem, w związku z czym wie na co ma zwrócić 
szczególną uwagę, które parametry są najbardziej newralgicz-
ne, jakich zdarzeń niepożądanych może się spodziewać, 
co jest niezwykle ważne na etapie przeprowadzania badania. 
Współpraca pomiędzy Diagnostą Laboratoryjnym a Badaczem 
nie ogranicza się jedynie do wystawienia zlecenia i wykonania 
analiz, lecz ma dużo szerszy zasięg i obejmuje dyskusję nad in-
terpretacją uzyskanych wyników, propozycje dalszych działań 
zmierzających do postawienia jak najtrafniejszej diagnozy, 
co ma niezwykle istotne znaczenie zwłaszcza w badaniach le-
ków onkologicznych.

 Wzajemny szacunek, umiejętność słuchania obu stron 
są gwarancją sukcesu w procesie terapeutycznym i badaw-
czym zarówno z perspektywy Ośrodka Badań Klinicznych 
jak i Sponsora.
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