
UC 52

Przewodnik 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to trwające 
całe życie schorzenie, które powoduje zapalenie błony 
wyścielającej okrężnicę.

Najczęstsze objawy to ból, biegunka, skurcze brzucha 
i krwawienie z odbytu.

Wiele dostępnych leków na WZJG ma postać wlewów 
(kroplówek) lub wstrzyknięć. To oznacza wkłucia igły, 
co dla części osób może być niekomfortowe. Istniejące 
leki jednym pomagają, a innym nie. Zdarza się też, że 
objawy mogą powrócić. 

Doustny badany lek oceniany w badaniu  
ELEVATE UC 52 ma postać tabletki  
przyjmowanej raz dziennie.

Dotychczasowe badania sugerują, że ten lek może 
zmniejszać zapalenie okrężnicy, łagodzić objawy 
i poprawiać efekty leczenia WZJG. 

Informacje o WZJG  
i leku badanym 

Otrzymasz kompletne informacje - Zespół prowadzący 
badanie objaśni możliwe korzyści i zagrożenia związane 
z badaniem. 

Zapewniamy opiekę i lek - Cały lek stosowany 
w badaniu i testy związane z badaniem zostaną 
zapewnione bezpłatnie. 

Lek w porównaniu z placebo - Prawdopodobieństwo 
otrzymania badanego leku wyniesie 2 do 3, 
a prawdopodobieństwo otrzymania placebo  
(pozorowany lek) 1 do 3. 

Skontaktuj się z zespołem prowadzącym badanie! 
Nie ma żadnych zobowiązań, a udział w badaniu 
jest dobrowolny. Możesz także odwiedzić stronę 
ElevateIBD.com 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
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Broszura dla pacjenta (18-80 lat), 17 lipca 2019 r. [V02 POL]

Badanie kliniczne dla osób 
z wrzodziejącym zapaleniem  

jelita grubego (WZJG) 

Uczestnicząc 

w badaniu klinicznym 

możesz pomóc 

w badaniach nad WZJG. 

Ośrodek prowadzący badanie: 

Numer kontaktowy: 

O czym jeszcze należy wiedzieć? 



Dlaczego warto wziąć udział? 

Dziękujemy za zainteresowanie 
badaniem ELEVATE UC 52! 

ELEVATE UC 52 to międzynarodowe badanie 
kliniczne mające sprawdzić działanie badanego 
(eksperymentalnego) leku u osób z WZJG. 
 Lek był wcześniej testowany na małej grupie zdrowych 
ochotników i pacjentów z różnymi schorzeniami, w tym 
WZJG. W tym badaniu lek jest testowany na większej 
grupie pacjentów.

Szukamy osób, które zechcą wziąć udział w tym 
ważnym badaniu. 

Szukamy osób, które

 ✔ mają 18–80 lat 

 ✔ mają rozpoznane WZJG 

 ✔  nie reagowały, przestały reagować lub nie tolerują 
innych leków na WZJG 

Obowiązują też inne kryteria udziału. Dodatkowych 
informacji udziela zespół prowadzący badanie,  
wskazany na odwrocie tej broszury. 

Czy to jest badanie dla Ciebie? 

Udział w badaniu może potrwać nieco ponad 1 rok 
i obejmie do 14 wizyt w ośrodku prowadzącym 
badanie w celu odbycia testów w ramach badania. 

UC 52

Pytania?  
Skontaktuj się z zespołem 

prowadzącym badanie!  
(patrz na odwrocie) 

Do 52 tygodni 
Uczestnicy będą codziennie 
przyjmować lek stosowany w badaniu 
i odbywać zaplanowane wizyty 
w ośrodku prowadzącym badanie 
w celu oceny stanu zdrowia. 

Do 28 dni 
Uczestnicy odwiedzą ośrodek 
prowadzący badanie, aby sprawdzić, 
czy spełniają kryteria udziału w tym 
badaniu. 

2 tygodnie (jeśli dotyczy*) 
Po zakończeniu przyjmowania leku 
stosowanego w badaniu, uczestnicy 
odwiedzą ośrodek prowadzący 
badanie w celu odbycia wizyty 
kontrolnej i badania lekarskiego. 

 ✔ Możliwość bezpłatnego dostępu do podawanego 
raz dziennie doustnego badanego leku

 ✔ Opieka lekarzy gastrologów 

 ✔ Poczucie wiary we własne siły 

 ✔ Pomoc w badaniach nad WZJG

 ✔ Możliwość udziału w przedłużeniu badania 
i otrzymania leku badanego

Badania kliniczne dostarczają lekarzom potrzebnych 
informacji na temat chorób, pacjentów i leków. 

Bez badań klinicznych nie byłoby żadnych nowych 
leków. Uczestnicy tego badania umożliwią jdalsze 
badania naukowe i mogą pomóc opracować nowy lek 
dla osób z WZJG. 

FAZA  

PRZESIEWOWA

OBSERWACJA

LECZENIE

W tym momencie... 
Można kwalifikować się 
do udziału w przedłużeniu 
badania, ELEVATE UC OLE. 

* Lekarz przedstawi bardziej 
szczegółowy harmonogram badania. 

Co wiąże się z udziałem? 


