
Якщо ви або інша людина, яку ви знаєте, розмірковує,
чи брати участь у клінічному дослідженні, ця брошура для вас.

Вона допоможе вам зрозуміти, що таке плацебо 
і чому воно застосовується у клінічних дослідженнях.

Що таке плацебо
і навіщо воно застосовується

у клінічних дослідженнях?
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Що таке плацебо?
Плацебо – це неактивне лікування, яке інколи називають пустушка 
або «цукрова таблетка». Фактично плацебо може бути у формі капсули 
або таблетки, ін’єкції або медичного приладу. Незалежно від форми, 
плацебо часто має вигляд справжнього медичного лікування, яке вивчається, 
за виключенням того, що не містить діючих активних речовин.
Організація CISCRP не бере участі ані у пошуку пацієнтів для клінічних досліджень, 
ані у проведенні клінічних досліджень.

У клінічних дослідженнях плацебо застосовують або коли стандартного 
лікування не існує, або коли його необхідно додати до стандартного лікування. 
Це допомагає науковцям краще зрозуміти, чи є новий метод лікування безпечним 
і більш ефективним, ніж відсутність лікування (якщо доведених методів не існує) 
або стандартне лікування. Це не завжди легко зрозуміти, тому що деяким пацієнтам 
стає краще навіть тоді, коли вони не отримують активного медичного лікування 
під час дослідження. Це називається «ефект плацебо».

Завдяки цьому ефекту деякі учасники досліджень, які отримують плацебо, 
відчувають покращення завдяки психологічному впливу. Деяким пацієнтам стає 
краще, тому що у клінічному дослідженні вони отримують багато турботи та уваги. 
Також іноді бувають певні реакції на ліки під час проведення клінічного дослідження, 
хоча насправді вони отримують плацебо. З метою визначення, чи є нове лікування 
безпечним і ефективним, науковці повинні виключити вплив ефекту плацебо.

Запам’ятайте: брати чи не брати участь у клінічному дослідженні – це виключно 
ваше рішення. У будь-який час, якщо у вас є хвилювання з приводу клінічного 
дослідження, у якому ви берете участь, ви можете поспілкуватися про це з вашим 
лікарем або науковим персоналом. Також вам будуть повідомляти про будь-яку 
нову інформацію, що стає доступною протягом курсу клінічного дослідження, 
що могло б змінити ваше рішення про участь.

 
 

 

 
 

 
 

 

Навіщо застосовується плацебо?



Як застосовується плацебо 
у клінічних дослідженнях?  

У клінічних дослідженнях плацебо застосовується давно і відіграє важливу 
роль у розробці багатьох методів лікування. Існують різні методи використання 
плацебо, наприклад:

• Інколи одна група пацієнтів отримує плацебо, а інша приймає досліджуваний 
препарат, але ні пацієнти, ні лікарі не знають, хто саме отримав плацебо, а хто – 
досліджуваний препарат.

 • Деякі дослідження включають в себе групу пацієнтів, що приймають плацебо, 
у той час як інші волонтери приймають досліджуваний препарат, 
а інші приймають зареєстрований препарат, що є стандартною терапією.

 • У деяких дослідженнях учасники отримують досліджуваний препарат 
і плацебо на різних етапах протягом одного клінічного дослідження.

 
Додаткові факти про плацебо:

Чи отримаю я плацебо?
Учасники досліджень часто «засліплені», до якої саме лікувальної групи 
вони належать. Це означає, що їм не повідомляють про це, поки не закінчиться 
клінічне дослідження. Отже, ви не дізнаєтесь, отримуєте ви досліджувані 
ліки чи плацебо, до кінця клінічного дослідження. Завдяки цьому є менший 
шанс виникнення упередженого ставлення серед учасників дослідження, 
які знають, яке лікування вони отримують.

Також у більшості випадків лікар і персонал також «засліплені» стосовно 
того, хто саме отримує досліджуваний препарат або плацебо. Це допомагає 
зменшити суб'єктивний вплив на результати дослідження.

Незалежно від того, призначене вам плацебо чи ні, ви отримаєте повноцінну 
медичну допомогу протягом всього клінічного дослідження. Якщо у вашому 
медичному стані відбудуться зміни, дослідницький персонал негайно повідомить 
вам про це і обговорить з вами ситуацію. Можуть порекомендувати вийти з клінічного 
дослідження або почати стандартне лікування зареєстрованими препаратами.

 
 

 

 

Щоб отримати відповіді на додаткові запитання, відвідайте веб-сайт www.CISCRP.org
або зателефонуйте за номером 1-877 MED HERO. В Україні інформацію можна отримати 

в Українській асоціації клінічних досліджень https://uacr.org/

  

• Плацебо ніколи не застосовується у клінічному дослідженні, якщо від нього 
учасникам може загрожувати небезпека.

• Коли б не застосовувалось плацебо, пацієнтам повідомлять про це до початку 
участі у дослідженні. Учасники, які отримують плацебо, отримають такі ж нагляд, 
турботу і спостереження як і ті, хто отримує активний препарат.

• Управління з питань харчових продуктів і медикаментів США та інші міжнародні 
регуляторні органи можуть вимагати застосування плацебо для обґрунтування 
безпеки та ефективності медичного лікування.
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CISCRP є незалежною некомерційною організацією, яка займається залученням
громадськості та пацієнтів як партнерів у процесі клінічних досліджень за допомогою
освітніх та просвітницьких програм. Служби CISCRP також допомагають зацікавленим
у клінічному дослідженні сторонам зрозуміти ставлення громадськості та пацієнтів,
а також пропонують свій досвід для покращення участі у дослідженні. CISCRP не бере
участі у наборі пацієнтів, а також ця організація не проводить клінічні дослідження. 

Переклад та адаптацію здійснено Українською асоціацією клінічних досліджень.
Відвідайте веб-сайт uacr.org для більшої інформації.

One Liberty Square, Suite 1100, Boston, MA 02109 
Visit www.CISCRP.org or Call toll free 1-877-633-4376

ЗАГАЛЬНІ  ДЖЕРЕЛА
 
Search Clinical Trials – публічний ресурс, що містить перелік клінічних досліджень
www.searchclinicaltrials.org | 1-877 MED HERO  
 
CenterWatch – ресурс, що містить інформацію про клінічні дослідження і їх перелік
http://www.centerwatch.com/clinical-trials/listings/  | 1-866-219-3440  
 
ClinicalTrials.gov English and Spanish | www.clinicaltrials.gov 1-800-411-1222 
 
The National Cancer Institute (NCI) English and Spanish  
http://www.cancer.gov/research/areas/clinical-trials | 1-800-4-CANCER  
 
National Institutes of Health (NIH) English and Spanish  
https://www.nih.gov/health-information/nih-clinical-research-trials-you | 1-301-496-4000  
 

“Education Before 
Participation”

«Навчання до участі» є частиною
CISCRP’s освіти до участі

у клінічних дослідженнях.
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Редакційна колегія пацієнтів, представників
громадськості і професіоналів затвердили

цю навчальну брошуру.

 

Відвідайте CISCRP.org для отримання більшої інформації про захворювання і патологічні стани.

https://uacr.org/

