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Where are we now?

• Pre-final version of the full protocol was sent to the 
writing committee in January, including

– Radiotherapy guidelines incl QA/QC (B Aleman, G v Imhoff)
– Imaging guidelines incl QA/QC (I Hristova, W Oyen, M Hutchings)
– Translational research programme (G v Imhoff, W Plattel)
– Cardiac side study (B Aleman, G v Imhoff)
– CRFs (A Preumont, M Karrasch)

• We have received comments from Richard, Philip 
and Igor. Most importantly, Richards main point:
– We need to discuss the general design in the light of the results

from the 20012 trial



Contra:

There are serious concerns about 
the feasibility

Support for BEACOPPesc in the 
standard arm 

The new modified BEACOPPesc 
could be a better way to escalate 
therapy in non-responders

Pros and Cons

Pro:

We believe in the concepts of early 
in-vivo treatment sensitivity testing

ABVD is a manageable and 
effective therapy for 70% of our 
patients

We are almost ready to launch



Cardiac side study - objectives

To monitor cardiotoxicity during and after therapy

To investigate the relationship between acute and late 
cardiotoxicity

To evaluate tool(s) to detect asymptomatic left 
ventricular dysfunction
– Biomarkers (troponin, natriuretic peptides)
– Ejection fraction
– A combination of biomarkers and ejection fraction

To test how can we identify people at risk to develop 
late cardiac damage
– Biomarkers
– Genetic profiling



Akty prawne 

§ USTAWA z dnia 6 września 2001 r.  Prawo Farmaceutyczne (tekst 
jedn. z 2008 r Dz.U. nr 45 poz. 271 z poźn. zm.)

§ USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

§ USTAWA o badaniach klinicznych produktów leczniczych – w 
przygotowaniu



Ustawa o URPLWMiPB* (1)

§ Badanie kliniczne niekomercyjne - badanie kliniczne 
spełniające łącznie następujące wymagania: 
– właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania jest sponsor, 

będący uczelnią lub inną placówką naukową posiadającą prawo 
nadawania stopni naukowych, zakładem opieki zdrowotnej,  
głównym badaczem, organizacją pacjentów, organizacją głównych 
badaczy albo inną osobą fizyczną lub prawną, której celem 
działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i 
organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami 
leczniczymi 

– dane uzyskane w trakcie badania nie mogą być wykorzystane w celu 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu lub w celach 
marketingowych 

*Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 



Ustawa o URPLWMiPB (2)

– wykorzystanie w badaniu klinicznym niekomercyjnym badanych 
produktów leczniczych uzyskanych od wytwórcy lub podmiotu 
odpowiedzialnego bezpłatnie lub po obniżonych kosztach, wsparcie 
merytoryczne lub techniczne wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego 
wymaga niezwłocznego poinformowania właściwej komisji bioetycznej i 
prezesa Urzędu.

– sponsor składając wniosek o rozpoczęcie badania oświadcza, że nie 
zostały zawarte i nie będą zawarte podczas prowadzenia badania 
klinicznego jakiekolwiek porozumienia umożliwiające wykorzystanie 
danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego w celu uzyskania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu   leczniczego, 
dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu lub w celach 
marketingowych,

– planowanie, przeprowadzanie, dokumentowanie oraz raportowanie 
badania klinicznego jest wykonywane pod nadzorem sponsora;



Ustawa o URPLWMiPB (3)

§ Sponsor będzie finansować świadczenia opieki zdrowotnej 
związane z badaniem klinicznym objęte protokołem badania 
klinicznego, które nie mieszczą się w zakresie świadczeń 
gwarantowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. ) w tym w 
szczególności będzie dostarczać bezpłatnie uczestnikom badania 
klinicznego badane produkty lecznicze, komparatory oraz 
urządzenia stosowane do ich podawania. 


