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Standardy określające: 

• sposób planowania i prowadzenia badania 
klinicznego 

• monitorowania i nadzoru nad badaniem 

• zasady prowadzenia dokumentacji 

• sposób przeprowadzenia analizy danych 

• przekazywanie wyników badań klinicznych w 
formie raportu. 



Podstawowe założenia badań klinicznych 
 

• Dobro pacjenta jest nadrzędne w stosunku do 
interesu nauki lub społeczeństwa 

 

• Uzyskane dane muszą być wiarygodne i 
dokładne 



 Badania kliniczne prowadzone są zgodnie z 
zasadami etycznymi i zgodnie z prawem 



Kodeksy etyczne 

I. Kodeks Norymberski 1948r 
• Wprowadzenie pojęcia świadomej zgody 

• Możliwość rezygnacji z udziału w badaniu 

 

II.   Deklaracja Helsińska – Zjazd World Medical 
Association w Helsinkach w 1964r  

 



• 1990 r Bruksela – powstanie Międzynarodowej Konferencji 
Harmonizacji (International Conference on Harmonization- 
ICH) 

Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej –  

Good Clinical Practice (ICH GCP) 



• W 1998r Ministerstwo Zdrowia wydało 
„Zasady prawidłowego prowadzenia 
badań klinicznych oparte o ICH GCP” 

 

Minister Zdrowia: „Zalecam prowadzenie 
wszystkich badań klinicznych zgodnie z 
powyższymi zasadami prawidłowego 
prowadzenia badan klinicznych” 



AKTY PRAWNE 
 

I. Ustawa z dn. 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
II. Ustawa z dn. 6.09.2001. Prawo farmaceutyczne 
III. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 10.12.2002 w sprawie określenia szczegółowych  
 wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK) 
IV. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 29.11.2002 w sprawie Centralnej Ewidencji Badań 
 Klinicznych 
V. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 10.12.2002 w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia 
     inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności prowadzenia tych badań z  
     wymaganiami DPK 
VI. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 11.05.1999 w sprawie szczegółowych zasad  
      powoływania i finansowania oraz trybu działania Komisji Bioetycznych 
VII. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 17.09.2004 zmieniające rozporządzenie (z dn. 10.8.2001) 
  w sprawie rodzajów dokumentacji w zakładach opieki zdrowotnej, sposobach jej 
  prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania 
VIII. Dyrektywa Unii Europejskiej 2001/20/EC (4.04.2001) “on the approximation of the laws, 
   regulations and administrative provisions of the Member States relating to the 
        implementation of Good Clinical Practice in the conduct of clinical trials on medicinal  
       products for human use” 



AKTY PRAWNE 
 

IX. Ustawa z dn. 20.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o  
 zawodzie lekarza oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  
 farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji 
  Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
X. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 30.04.2004 w sprawie obowiązkowego 
  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (minimalna suma 
  gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich  
  zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość  
  500 000 euro w odniesieniu do badacza i do sponsora) 
XI. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 17.02.2003 w sprawie monitorowania bezpieczeństwa  
 produktów leczniczych  
XII. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 11.03.2005 w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej 
  Praktyki Klinicznej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 
XIII. Rozporządzenie Min. Zdr. z dn. 3.1.2007 w sprawie wzoru wniosku o rozpoczęcie badania 
  klinicznego produktu leczniczego oraz o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o 
  badaniu klinicznym produktu leczniczego. 
XIV. Z dniem 01 maja 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2007r. o z zmianie 
   ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75 z 
   2007 r. poz.492). 



Zasady prowadzenia badań klinicznych wg ICH 
GCP 

• Korzyść dla chorego wynikająca z udziału w badaniu 
klinicznym winna przewyższać ryzyko z tym związane 

 

korzyści 

ryzyko 



Zasady prowadzenia badań klinicznych wg ICH 
GCP 

• Bezpieczeństwo i prawa chorego 
najważniejsze 

 



• Pełna informacja o badanym leku winna być 
dostępna dla badacza 

 

 

 

Zasady prowadzenia badań klinicznych wg ICH 
GCP 

Zestawienie danych klinicznych i i 

nieklinicznych na temat produktu badanego w 

celu przekazania badaczowi najpełniejszej 

informacji o badanym produkcie 

 

 



• Badania winny mieć istotny cel naukowy oraz 
zrozumiały, jasny protokół 

 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP 

Podstawowy dokument każdego 

badania opisuje: 

• cel badania 

• model badania 

• metody 

• analizę statystyczną 

• organizację badania 

Należy go bezwzględnie przestrzegać z 

wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu pacjenta 



 
 

Leczenie kontynuowane lenalidomidem w skojarzeniu z 
niskodawkowanym deksametazoenm wykazuje znaczącą korzyść 
w zakresie PFS i OS u pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem 

mnogim niekwalifikujących się do przeszczepienia komórek –   
Badanie FIRST : MM-020/IFM 0701 

• Thierry Facon, Meletios A. Dimopoulos, Angela Dispenzieri, John V. Catalano, Andrew R. Belch, Cyrille Hulin, 
Michele Cavo, Antonello Pinto, Katja Weisel, Heinz Ludwig, Nizar J. Bahlis,  Anne Banos, Mourad Tiab, Michel 
Delforge, James D. Cavenagh, Catarina Geraldes,  Je-Jung Lee, Christine I. Chen, Albert Oriol, Javier De La 
Rubia, Lugui Qiu,  Darrell J. White, Daniel Binder, Kenneth C. Anderson, Philippe Moreau, Michel Attal,  
Robert Knight, Guang Chen, Jason Van Oostendorp, Christian J. Jacques,  Annette Ervin-Haynes, Lotfi 
Benboubker 

 

Facon T, et al. Continuous Lenalidomide and Low-dose Dexamethasone Demonstrates a Significant PFS and OS Advantage in Transplant Ineligible NDMM Patients –  The 

FIRST Trial: MM-020/IFM 0701. Plenary presentation at: American Society of Hematology. 2013; December 7-10; New Orleans, LA. 
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Ramię B 

Rd18 

Ramię C 

MPT 

LEN + Lo-DEX:  18 cykli (72 tygodni)       
LENALIDOMID       25mg D1-21/28 

Lo-DEX                   40mg D1,8,15 & 22/28 

MEL + PRED + TAL 12 Cykli1 (72 tygodni) 
MELFALAN            0.25mg/kg D1-4/42 

PREDNIZONE       2mg/kg D1-4/42 

TALIDOMIDE         200mg D1-42/42 
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Aktywne leczenie + Faza obserwacji PFS  Skrining Obserwacja 

długoterminowa 

Pts > 75 yrs: Lo-DEX 20 mg D1, 8, 15 & 22/28; THAL2 (100 mg D1-42/42); MEL2  0.2 mg/kg D1–4  

  15 

• Stratyfikacja: wiek, kraj i stadium ISS  

1Facon T, et al. Lancet 2007;370:1209-18; 2Hulin C, et al. JCO. 2009;27:3664-70. 

Badanie FIRST : Schemat badania 

LEN + Lo-DEX kontynuowany 
LENALIDOMID                              25mg D1-21/28 

Niskodawkowany DEX                   40mg D1,8,15 & 22/28 

Ramię A 

Kontynuowany Rd 

ISS, International Staging System; LT, long-term; PD, progressive disease; OS, overall survival 

Facon T, et al. Plenary presentation at: American Society of Hematology. 2013; December 7-10; New Orleans, LA. 



 Badanie FIRST : Punkty końcowe 

• Pierwszorzędowy punkt końcowy 

– Przeżycie bez progresji (PFS)a 

 

• Drugorzędowe punkty końcowe 

– Przeżywalność ogółem (OS) 

– Odpowiedźa 

– Czas trwania odpowiedzi(DOR) 

– Czas do uzyskania odpowiedzi (TTR) 

– Czas do momentu utraty skuteczności (TTF) 

– Czas do wdrożenia leczenia 2. linii (2nd AMT)  

– Czas do progresji (TTP) 

– Bezpiueczeństwo 

– Jakość życia (QoL) 

aAssessed  by independent response adjudication committee (IRAC). 

 Pierwszorzędowo porównanie pomiędzy ramieniem A (kontynuowane Rd) 

a ramieniem C (MPT) 
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Facon T, et al. Plenary presentation at: American Society of Hematology. 2013; December 7-10; New Orleans, LA. 



 Badanie FIRST : Kryteria włączenia 

• Nie leczony dotąd szpiczak mnogi objawowy wg definicji 
kryteriów IMWG 1  

• Wiek od 65, lub młodsi nie będący kandydatami do 
przeszczepienia komórek krwiotwórczych  

• Status ECOG 0, 1 lub 2 

• Dopuszczalna niewydolność nerek, ale niewymagająca 
dializy 

 

 

IMWG, International Myeloma Working Group 

 
1Durie et al. Leukemia 2006; 20:1467–1473. 
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Facon T, et al. Plenary presentation at: American Society of Hematology. 2013; December 7-10; New Orleans, LA. 



Charakterystyka 
Kontynuowany Rd 

(n=535) 
Rd18 

(n=541) 
MPT  

(n=547) 
Mediana wieku, lata (zakres) 73 (44–91) 73 (40–89) 73 (51–92) 

 > 75 lat  (%) 34.8 35.7 34.4 

Męźczyźni (%) 55 50.5 52.5 

Stan ECOG 0/1/2 (%) 29/48/22 30/49/21 29/50/20 

ISS III (%) 40.4 40.5 41.0 

CrCl < 30 ml/min (%) 8.4 8.7 10.1 

Cytogenetyla wysokiego ryzykaa (%)  17.3 20 18.6 

Badanie FIRST : Charakterystyka na wejściu do badania 

aComplete cytogenetics profile for 762 pts (248 in Rd, 261 in Rd18 and 253 in MPT), High-
risk including t(4;14), t(14;16), del(17p) 

• Charakterystyka pacjentów – podobna we wszystkich ramionach badania 

18 



Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP 

Badanie powinno być prowadzone całkowicie  

zgodnie z protokołem, zatwierdzonym przez 

Komisję Bioetyczną 

 



Zasady prowadzenia badań klinicznych wg ICH 
GCP – Komisja Bioetyczna 

     
    Wydanie zgody Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie  

badania klinicznego wiąże się z odpowiedzialnością za 
 bezpieczeństwo chorego i pozytywną weryfikacją 

 kwalifikacji badacza. 



• CENTRALNA EWIDENCJA BADAŃ KLINICZNYCH 

• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 

• ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa 

Zasady prowadzenia badań klinicznych wg ICH 
GCP 



• Opieka medyczna nad uczestnikiem badania winna 
być sprawowana przez wykwalifikowanych lekarzy 

• Personel wykonujący badanie winien być 
przygotowany, doświadczony 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP 



Obowiązuje uzyskanie zgody chorego na udział w badaniu 
klinicznym przed włączeniem do badania 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP  - Świadoma zgoda 

Świadoma zgoda 

Proces uzyskiwania świadomej zgody rozpoczyna 

się w chwili gdy ludzie pierwszy raz usłyszą 

 o badaniach klinicznych 



• Poinformowanie uczestnika o badaniu  

 jego przebiegu, procedurach 

 

• Rozmowa z pacjentem,  

 odpowiedzi na pytania i wątpliwości 

 

• Udzielenie świadomej zgody i podpisanie formularza 

  świadomej zgody 

 - zawsze musi poprzedzać świadczenie zdrowotne 

 - następcza zgodna uzyskana po udzieleniu jakiegokolwiek 

    świadczenia związanego z badaniem nie ma mocy prawnej 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP  - Świadoma zgoda 

uczciwość 

zaufanie 

szacunek 



Poprawnie złożona zgoda pacjenta: 

• Osoba udzielająca zgody musi być do tego uprawniona 

• Zgoda musi być wynikiem swobodnej decyzji po należytym 
poinformowaniu 

• Zgoda musi być złożona w przewidzianej prawem formie 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP  - Świadoma zgoda 

Pacjent na każdym etapie badania może  

wycofać świadomą zgodę! 



• Uzyskane dane muszą być właściwie zapisane i 
przechowane, aby umożliwić sprawozdanie, 
wnioski, weryfikację danych 

 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP – Dane z badania 



Rodzaje dokumentacji 

•  dane źródłowe  

 wszystkie dane zawarte w dokumentacji medycznej dotyczące obserwacji 

pacjenta, oryginalne wydruki wyników badan dodatkowych lub ich 
potwierdzone kopie i inne dane niezbędne do odtworzenia przebiegu i 
poprawności prowadzenia badania klinicznego 

•  karta obserwacji klinicznej pacjenta  

 (Case  Report Form – CRF) 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP – Dane z badania 



Należy zachować pełną poufność danych 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP – Dane z badania 



• Badany lek winien być wyprodukowany, dostarczony 
do ośrodka, przechowywany i wydawany zgodnie 
GMP (Good Manufacturing Practice) 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP  



 Procedury badania zapewniają wysoką jakość 
we wszystkich aspektach prowadzonego 
badania 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP  



• Audyt – systematyczna i niezależna kontrola badania  
 klinicznego (ośrodka, bazy danych, dokumentacji, 
  podwykonawców) oraz wszystkich systemów i procesów 
  w badaniu prowadzona  przez sponsora badania 
 
• Inspekcja – oficjalna kontrola przeprowadzona przez 
 odnośne władze polegająca na sprawdzeniu 
 dokumentacji, sprzętu i zgromadzonych w badaniu 
 danych oraz wszelkich innych środków uznawanych za 
 istotne dla prowadzonego badania  
   – URPL, EMEA, FDA 

Zasady prowadzenia badań klinicznych  
wg ICH GCP – inspekcje badań  



Prowadzenie badań klinicznych  
wg Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej  

(Good Clinical Practice) 

• podnosi standardy opieki nad pacjentem 

• zwiększa poczucie bezpieczeństwa 

• umożliwia dostęp do najnowszych leków 



Dziękuję 


