
 23 Zebranie PLRG / PALG   
 

Sprawozdanie z XXIII Zebrania PLRG/PALG 12-13.03.2010 r. 

 

Miejsce zebrania Centrum Onkologii - Instytut, Aula im. T. Koszarowskiego, Warszawa, ul. W.K. 
Roentgena 5  

 

Uczestnicy:  W zebraniu PLRG uczestniczyło 59 osób.  

 

Program zebrania  Przyjęto porządek zebrania bez zmian (w zał.) przez aklamację.  

 

Stan badań PLRG 
– raport CRO  

J. Walewski, J. Szczepanik  
 

Stan rekrutacji w badaniach PLRG, stan 12.03.2010 

Ośrodek/Badanie PLRG4 HOVON 68 CLL W&W 

Warszawa CO-I 38 5 1 

Lublin Hem 
 

7 
 

Lublin Onk 1 
  

Elbląg 2 
  

Warszawa UM 
  

0 

Wrocław DCTK 5 4 0 

Wrocław UM 18 
  

Kraków 38 0 2 

Katowice 9 
  

Krosno 5 
  

Warszawa IHiT 28 
 

0 

Warszawa MSWiA 4 6 0 

Gdańsk UM 6 
 

0 

Łódź 6 
  

Poznań 5 
  

Gdynia SM 2 
  

SUMA 167 22 3 

 
Badanie PLRG-4:  

 Początek badania: 28.02.2007 r. Liczba aktywnych ośrodków: 14. 
Planowana liczba chorych: 250. Tempo rekrutacji wzrosło od poprzedniego 
zebrania PLRG z 4.5 do 6.2 pacjentów miesiecznie. Obecny stan 
rekrutacji: 205 chorych (21.09.2010 r.). Przewidywany czas dalszej 
rekrutacji: ok. 7 m-cy (do maja 2011 r.).  

 Dokonano poprawki błędu edytorskiego w protokole badania: p. 8, str. 13 
(Leczenie). Właściwa dawka prednisonu w ramieniu R-CHOP powinna 
wynosić 100 mg dziennie p.o. w dn. 1-5 każdego cyklu leczenia 
indukcyjnego, tak jak to podano w Streszczeniu badania na str. 3. 
Monitorzy badania w kilku przypadkach odnotowali zmienność dawki 
prednisonu podawanej w okresie indukcji. Przypominamy, że w ramieniu 
standardowym R-CVP wynosi ona 40 mg/m

2
 dziennie p.o. w dn. 1-5, a 

w ramieniu R-CHOP - 100 mg p.o. dziennie w dniach 1-5 każdego 
cyklu immunochemioterapii.  

 Aktualizacja eCRF: Uprzejmie prosimy o wprowadzanie aktualnych 
danych do elektronicznego CRF. 

 Weryfikacja rozpoznania: Bardzo prosimy, tych którzy tego nie uczynili, o 
przysłanie do Zakładu Patologii Centrum Onkologii i Instytutu im. M. 
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Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (do rąk dr. n. 
med. Grzegorza Rymkiewicza), tel. 022-546 2749, sekr. – 2286, 
preparatów (blok parafinowy + preparaty barwione H&E i 
immunohistochemicznie) w celu weryfikacji rozpoznania 
patomorfologicznego chłoniaka. Równocześnie przypominamy o 
dodatkowym badaniu dotyczącym roli leczenia przeciwlipidowego.  

 SAE: Na naszej stronie (www.plrg4.ecrf.pl) dostępny jest formularz 
zgłaszania SAE CIOMS uzupełniony o numer badania, nazwę i adres 
sponsora, aby ułatwić wypełnianie. Przypominamy o konieczności 
wypełnienia raportu SAE w przypadku zgonu, a raportu SUSAR – w 
przypadku zgonu z nieznanej przyczyny (przyspieszony tryb zgłaszania).  

 Leczenie podtrzymujące rituximabem: przypominamy o konieczności 
odstawienia leczenia podtrzymującego w przypadku stwierdzenia progresji 
choroby, zgodnie z protokołem badania.  

 Analiza przejściowa: Przeprowadzono planową analizę przejściową po 
wystąpieniu 42 zdarzeń zdefiniowanych jako kończące udział chorego w 
badaniu (progresja, zgon, zmiana leczenia, SAE), która objęła 176 
chorych. Obserwowano 85 zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u 24 
pacjentów. Różnice parametrów ocenianych (EFS, odpowiedź na leczenie 
indukcyjne) nie osiągnęły istotności statystycznej, nie ma więc przesłanek 
do przerwania rekrutacji chorych.  

 

Zdarzenia kończące udział chorego w badaniu 
(liczba chorych =176) 

 
R-CHOP (n=89), 
R-CVP (n=87) 

p* 

Zdarzenie 42 0,6613 

Progresja 14 0,2466 

Zgon 7 0,6771 

Ocena skuteczności leczenia po leczeniu 
indukcyjnym (n=87)  

 
R-CHOP (n=46), 
R-CVP (n=41) 

p* 

CR 41 (49%) 0,3178 

PR 43 (50%)  

NC 1  

PD 2  

Event Free Survival (n=176) 

R-CHOP (n=89), R-CVP (n=87) p* 

76% 0,6613 

*Pearson Chi squared test  

 
Badanie HOVON 68 CLL:  

 Nie było rekrutacji w polskich ośrodkach od kwietnia 2009 r. Rekrutacja 
globalna wynosi obecnie 272 chorych, założona: 300. W tym tempie, 
potrzeba jeszcze 6 m-cy do zakończenia rekrutacji. Prosimy o rozważenie 
wznowienia rekrutacji w 4 polskich ośrodkach. W związku z przewidywaną 
publikacją wyników badania CLL8 w październiku 2010 w piśmie Lancet, 
na następnym zebraniu grupy sterującej 9.11.2010 będą one 
przeanalizowane i ew. zapadną decyzje w/s dalszych losów badania 
HO68.  

 



Strona 3 z 7 

 

HOVON68 Accrual prognosis 1 September 2010
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Badanie Watch & Wait:  
− Rekrutacja zakończona w 2009 r. Ośrodki PLRG (2) włączyły 3 chorych.  

 Abstrakt przyjęty do prezentacji na sesji plenarnej 52 zjazdu ASH w 2010: 
Kirit M Ardeshna et al.: An Intergroup Randomised Trial of Rituximab 
Versus a Watch and Wait Strategy in Patients with Stage II, III, IV, 
Asymptomatic, Non-bulky Follicular Lymphoma (Grades 1, 2 and 3a). A 
Preliminary Analysis.  

 
Badanie ACT1 (CHOP-14 vs. A-CHOP-14 / + auto-HCT w PTCL)  
− Aktywowany ośrodek w COI W-wa, włączony 1 pacjent.  
− 4/6 ośrodków, które otrzymały pakiet otwarcia nie podpisało umowy. 

Trwają negocjacje z IHiT.  
 

  

Sekcja PET  Podjęto uchwałę (nr 1/2010) o utworzeniu sekcji tematycznej Stowarzyszenia 
PLRG pod nazwą „Sekcja Medycyny Nuklearnej – PET / Polska Sieć PET 
(PSPet)”. Do głównych zadań Sekcji PSPet należą między innymi:  

a. Nawiązanie i rozwijanie współpracy między ośrodkami PET i 
ośrodkami klinicznymi w Polsce  

b. Wdrażanie Dobrej Praktyki Skanowania  
c. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń doskonalących w 

dziedzinie PET  
d. Utworzenie platformy konsultacyjnej anonimizowanych obrazów  
e. Prowadzenie badań klinicznych w dziedzinie zastosowań PET w 

diagnostyce chłoniaków  
f. Współpraca międzyośrodkowa i międzynarodowa  

Członkowie Sekcji PSPet mogą określić regulamin działania Sekcji oraz 
program działalności w oparciu o Statut Stowarzyszenia.  
Liderami Sekcji są doc. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha i dr med. Bogdan 
Malkowski.  

Badanie 
obserwacyjne PET 
w HL  

JM Zaucha i wsp.  
Wczesne Badanie PET u chorych na chłoniaka Hodgkina leczonych 
ABVD. Polskie Badanie Obserwacyjne.  
Cele badania:  
− Potwierdzić w polskich warunkach wysoką wartość predykcyjną 

negatywnego i pozytywnego wczesnego badania PET, co do DFS 
− Odpowiedzieć, jaki jest optymalny czas wykonania wczesnego 

badania PET po 1 czy po 2 cyklu ABVD  
− Zweryfikować hipotezę, że sposób wykonania i kryteria oceny 

wczesnego badania PET mogą być wystandardyzowane i 
zastosowane w dowolnym ośrodku PET w Polsce 

− Stworzenie sieci współpracujących ośrodków PET w Polsce i panelu 
polskich ekspertów  

Zasady wykonywania badania PET/CT: 
− Wyjściowe badanie PET/CT (PET0) najlepiej w ciągu 2 tygodni 

poprzedzających leczenie  
− Wczesne badanie PET (PET1) - w ciągu 1-3 dni przed rozpoczęciem 

2 cyklu ABVD  
− Jeśli PET1 dodatni lub z minimalnym wychwytem PET2  w ciągu 1-3 
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dni przed rozpoczęciem 3 cyklu ABVD 
− Końcowe badanie PET (PET3) będzie wykonywane pomiędzy 6 a 8 

tygodniem od zakończenia leczenia przed planowaną radioterapią 
(dla przypadków wczesnych bez czynników ryzyka 12 tygodni po 
radioterapii)  

Rytm wykonywania badań PET:  
− PET0 -przed leczeniem, 
− PET1- po I cyklu ABVD  (na 1-3 dni przed II cyklem)  
− PET2- po II cyklu ABVD (na 1-3 dni przed III cyklem) tylko w 

przypadku gdy PET1 spełnia kryteria  minimalnego wychwytu 
rezydualnym lub badania dodatniego 

− PET3- po zakończonym leczeniu (po zakończonej chemioterapii 6-8 
tygodni, w przypadku planowej radioterapii 12 tygodniu po jej 
zakończeniu) 

 

OŚRODKI AKTYWNE
GDYNIA CO

POZNAŃ HEM

WROCŁAW HEM

BYDGOSZCZ CO

Warszawa COI

OLSZTYN CO

 
 

  

Badania 
prospektywne w 
HL: RATHL, 
EORTC-H11  

J Walewski  
Przedstawiono założenia badania grupy brytyjskiej (Risk Adapted Therapy for 
HL) i podobnego badania grupy EORTC. W rozważaniach o wyborze nowego 
badania prospektywnego brano też pod uwagę badanie własne PLRG w 
oparciu o doświadczenie z programem CHOP. Do decyzji na nastepnym 
zebraniu  

  

PMBL – wyniki 
ankiety  

A Dąbrowska-Iwanicka  
 
Otrzymaliśmy 73 ankiety z następujących ośrodków:  
Gdyńskie Centrum Onkologii 
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, AM we 
Wrocławiu  
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUM Gdańsk 
Centrum Onkologii-Instytut Gliwice 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM w 
Warszawie 
Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego UJ 
 
Analizie poddane zostały trzy grupy pacjentów:  
• 50 pacjentów leczonych CHTH „R-CHOP-like” 
• 19 pacjentów konsolidowanych autoHSCT w 1 linii 
• 42 pacjentów leczonych programem GMALL-B-ALL/B-NHL 2004 
 
W grupie CHTH R-CHOP-21 było 20 pacjentów, u których odnotowano 12 
wznów – 60%; 6 zgonów (30%), w grupie R-CHOP-14 – 30 pacjentów, u 
których było 7 wznów (23%), 2 zgony (6%).  
W grupie „R-CHOP-like”, 14 pacjentów nie otrzymało RTH na śródpiersie – 7 
prawdopodobnie z powodu progresji bezpośrednio po zakończeniu CHTH 
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Prawdopodobieństwo przeżycia w zależności od metody leczenia:  
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Projekt 
prospektywnego 
badania 
obserwacyjnego 
bez randomizacji  

ZAŁOŻENIA  
• 2l PFS 86%  
• 2l OS 93%  
• Rekrutacja od 36 do 72 chorych rocznie, przy założeniu 6 chorych na 

ośrodek/rocznie (6-12 ośrodków)  
• Czas rekrutacji 3 lata  
• Minimalny czas obserwacji 2 lata  

PFS 0,86:  
N: 108; SE 0,03; 95% CI [0,79-0,93]  
N: 216; SE 0,02; 95% CI [0,81-0,91  

OS 0,93:  
N: 108; SE 0,02; 95% CI [0,88-0,98]  
N: 216; SE 0,02; 95% CI [0,9-0,96]  

Główny punkt końcowy:  
• PFS  
• RR  

Wtórny punkt końcowy:  
• OS  
• Toksyczność  

 Sekwencja postępowania:  
Pacjent z rozpoznaniem PMBCL  

 Ocena stopnia zaawansowania metodą PET/CT  

 Da-EPOCH-R x 6  

 Ocena odpowiedzi (PET/CT)   

 Uzupełniające napromienianie jeśli PET (+)  

 Ocena odpowiedzi PET/CT u chorych, którzy byli PET (+) po EPOCH-R  

 Obserwacja  

  

Zajęcie OUN w 
DLBCL  

S. Giebel i wsp.  
W przygotowaniu protokół badania obserwacyjnego leczenia zajęcia OUN w 
DLBCL w oparciu o ocenę płynu m-r z zastosowaniem cytometrii 
przepływowej.  

  

Sekcja Chłoniaków 
Skóry – postępy  

M. Sokołowska-Wojdyło, J. Meder  
(W zebraniu uczestniczyło 33 lekarzy).  
1. 10.15 - 11.00 dr Grzegorz Rymkiewicz zaprezentował wykład 

„Kompleksowa diagnostyka chłoniaków skóry: korelacja badań 
histopatologicznych, cytometrycznych, cytogenetycznych i molekularnych z 
danymi klinicznymi”  

2. Prof. dr hab. Renata Maryniak poprowadziła dyskusję na temat diagnostyki 
chłoniaków pierwotnych skóry oraz roli klasycznych badań 
histopatologicznych skóry w obliczu nowych technik cytometrycznych, 
cytogenetycznych i molekularnych. Ograniczony dostęp w Polsce do 
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nowoczesnych, ale obowiązujących w procesie diagnostycznym 
chłoniaków skóry badań jest spowodowany m.in. niewielką liczbą placówek 
prowadzących te badania (np. badania cytometryczne skóry w chłoniakach 
pierwotnych skóry można wykonać niestety tylko w laboratorium, w którym 
pracuje dr Grzegorz Rymkiewicz), a także ich wysokim kosztem. Nie mniej 
możliwość ich wykonania pozwala na uściślenie rozpoznań, co stanowi 
niewątpliwą korzyść  w przypadkach wątpliwych diagnostycznie.  

3. Po przerwie (11.45-12.00) podjęto krótką dyskusję na temat konieczności 
uzupełnienia opracowanych na poprzednich spotkaniach „Rekomendacji 
terapeutycznych chłoniaków  skóry” (publikację zaplanowano na kwiecień 
2010 w Onkologii Praktycznej) o wytyczne diagnostyczne, zarówno w 
aspekcie klinicznym jak i patologicznym. Część dermatologiczną (obraz 
kliniczny) zostanie przygotowany przez zespół z Kliniki Dermatologicznej 
we Wrocławiu (dr Alina Jankowska-Konsur, dr Joanna Maj), a część 
obejmującą diagnostykę patologiczną zgodziła się opracować Pani Prof. 
Renata Maryniak. Pomimo wcześniejszych ustaleń, nie udało się bowiem 
umieścić w  „Rekomendacjach terapeutycznych” krótkich opisów 
diagnostyczno–patomorfologicznyh (planowanych przed każdą jednostką 
nozologiczną) m.in. ze względu na obszerność samych rekomendacji. 

4. W obliczu ww Rekomendacji terapeutycznych podjęto temat fotoforezy 
pozaustrojowej w Polsce, będącej metodą pierwszego wyboru w leczeniu 
zespołu Sezaryego. Dr Barbara Jakubas zreferowała krótko doświadczenia 
krakowskich ośrodków w zastosowaniu tej metody w onkologii, 
przedstawiła dane literaturowe na temat tej metody leczenia w CTCL oraz 
przedstawiła szacunkowo koszt terapii w przypadku potencjalnego 
pacjenta z zespołem  Sezaryego. Dr Janusz Meder zgodził się podjąć 
wstępne działania mogące doprowadzić do organizacji placówki, która 
będzie wdrażać terapię fotoforezą pozaustrojową u pacjentów z CTCL w 
Polsce (zastanowienie się nad pozyskaniem funduszy na sprzęt i leczenie, 
organizacją samej placówki – najprawdopodobniej w Warszawie, ze 
względu na doświadczenie Centrum Onkologii oraz m.in. na centralne 
położenie w kraju). 

5. Przedyskutowano nadesłane uwagi dotyczące konsensusu 
terapeutycznego (głównie – listy od Pani Prof. Rudnickiej oraz Prof. 
Roberta Gniadeckiego) i zdecydowano o uwzględnieniu części z nich  w 
tekście opracowania. Szczególny nacisk położono na oznaczenie leków 
dostępnych w Polsce tylko drogą importu docelowego. (draft 
Rekomendacji, wciąż nie ostateczny, uczestnicy otrzymali w formie 
wydruku w czasie spotkania Sekcji; wcześniej tekst ten był rozesłany do 
uczestników poprzednich spotkań mailem – w celu poddania go dyskusji). 

6. Sprawy organizacyjne: 
a. Przypomniano o spotkaniu CLTF EORTC w Barcelonie, które 

odbędzie się w dniach 15-17.10.2010 
b. Kolejne spotkanie Sekcji Chłoników Skóry odbędzie się wraz ze 

spotkaniem PGBCh jesienią. Poproszono organizatorów o brak 
sesji równoległych do sesji SChS – gdyż brak części onkologów i 
hematologów na spotkaniu burzy ideę interdyscyplinarności grupy. 

c. Na kolejnym spotkaniu Pani dr Alina Jankowska-Konsur zgodziła 
się przedstawić obraz kliniczny chloniaków pierwotnie skórnych. a 
Pani Prof. Renata Maryniak poruszy problem diagnostyki 
chłoniaków skóry w aspekcie histopatologicznym. – pod kątem 
zaplanowanych do druku wytycznych diagnostycznych chłoniaków 
skóry.  

d. Pan Dr Wojciech Legieć przedstawi własne doświadczenia 
terapeutyczne z lekiem ONTAK.  

e. Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło zaproponowała warsztatową 
formę części kolejnego spotkania. Propozycje ciekawych / 
trudnych przypadków oraz doświadczeń terapeutycznych do 
dyskusji należy przesyłać na email: mwojd@gumed.edu.pl.  

 

mailto:mwojd@gumed.edu.pl
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Celgene MCL 
Investigators 
Update Meeting  

G. Bukato (Celgene), J. Walewski  
 
W spotkaniu uczestniczyło 18 lekarzy.  
 
Otwarcie Spotkania (godz. 8.15):  
Prof. dr hab. Jan Walewski, prof. dr hab. Tadeusz Robak oraz dr Verena 
Voelter (Celgene)  
 
Gośćmi ze strony Celgene, którzy przedstawili status obu projektów 
badawczych dotyczących chłoniaka z komórek płaszcza oraz zaprezentowali 
najnowsze argumenty naukowe za zastosowaniem lenalidomidu w jego 
leczeniu byli: dr Verena Voelter, Medical Project Director, Celgene 
International oraz dr Nicolas Leupin, Associate Director, Clinical Development, 
Celgene R&D. 
 

1. Dr Verena Voelter otworzyła spotkanie prezentacją aktualnego 
portfolio leków firmy Celgene, oraz etapów zaawansowania prac nad 
nowymi molekułami, oraz nowymi wskazaniami już dla leków już 
wprowadzonych do obrotu. Przedstawione zostały również ostatnie 
doniesienia dotyczące mechanizmów działania lenalidomidu (działanie 
na mikrośrodowisko szpiku, immunomodulacyjne, hamujące rozwój 
guza oraz proerytropoetyczne) oraz ich przełożenie na potencjalne 
efekty kliniczne u pacjentów z NHL. Zaprezentowano również wyniki 
badań klinicznych I i II fazy dotyczących zastosowania lenalidomidu 
(tak w monoterapii, jak i w kombinacji z rytuksymabem) u pacjentów z 
NHL (ORR na poziomie 42-45%). 

2. Badanie MCL-002: dr Verena Voelter i dr Nicloas Leupin przedstawili 
założenia oraz status badania klinicznego MCL-002 (NCT00875667) 
(The Sprint Trial - Phase II, multicenter, randomized, Open-Label 
Study to Determine the Efficacy and Safety of Lenalidomide 
(REVLIMID®) Versus Investigator’s Choice in Patients With Relapsed 
or Refractory Mantle Cell Lymphoma). Omówiono szczegółowo 
założenia oraz status badania MCL-002, w tym kryteria włączania, 
zalecenia dotyczące dokumentacji patologicznej, punkty końcowe, 
skład komitetu naukowego, niezależnego komitetu monitorowania 
danych, zespół ds. rewizji rozpoznań. Aktualnie włączonych zostało do 
tego badania ponad 90 ośrodków, z czego ponad 60 zainicjowano. W 
badaniu tym w Polsce uczestniczy 9 ośrodków, spośród których 6 
zostało już zainicjowanych.  

3. Badanie MCL-003: w przypadku projektu MCL-003 (NCT01021423) 
(The Renew Trial - A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double-blind, 
Placebo-Controlled, First Line Maintenance Study Of Lenalidomide In 
Patients With Mantle-Cell Lymphoma), które prowadzone jest w 13 
krajach ( w tym w USA), docelowo planowane jest włączenie 150 
ośrodków. W Polsce, z 5 planowanych ośrodków, 4 zostały już 
zainicjowane.  

Sprawozdanie 
finansowe  

J. Walewski  
Zestawienie operacji finansowych w okresie od 1.01. do 31.12.2009 r. i saldo 
rachunku zostały zaaprobowane przez Komisje Rewizyjną przed rozpoczęciem 
zebrania. Dokumenty do wglądu u prezesa lub wice-prezesa Stowarzyszenia.  

  
  

 

Roche Polska Sp. z o.o. posiada tytuł Partnera Głównego Stowarzyszenia 
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków za wspieranie niezależnej działalności 
statutowej Stowarzyszenia 

 
 
http://www.plrg.pl      sporządził J. Walewski   30/09/2010  

http://www.plrg.pl/

