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GLP (Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική) στις Κλινικές ∆οκιµές
Σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ε.Ε (βλ. παραποµπές 1-5), υπενθυµίζεται στους
αιτούντες ότι όλες οι βασικές µη-κλινικές µελέτες (για παράδειγµα εκείνες οι µελέτες
που βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών ICH απαιτείται να διεξαχθούν σύµφωνα µε
τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής) που διεξάγονται προκειµένου να
υποστηριχθούν οι υποβολές αιτήσεων για Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας (MAA) και
για έγκριση διεξαγωγής Κλινικής ∆οκιµής (CTA) θα πρέπει να διεξαχθούν σε, ή να
επιθεωρηθούν από, µια χώρα που εφαρµόζει το σύστηµα Αµοιβαίας Αποδοχής
∆εδοµένων (MAD) του ΟΟΣΑ (OECD). Οι µελέτες που διεξήχθησαν σε εγκαταστάσεις
που βρίσκονται σε µια µη MAD χώρα µπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν οι
εγκαταστάσεις έχουν υποστεί µία πλήρη επιθεώρηση ελέγχου, η οποία διεξήχθη τα
τελευταία τρία χρόνια από µια εποπτεύουσα αρχή χώρας που συνυπογράφει τη
συµφωνία MAD. Ωστόσο, εάν η µελέτη θεωρείται ότι είναι βασική για την αίτηση,
υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί επιθεώρηση της µελέτης από ορισµένες ρυθµιστικές
αρχές που εξετάζουν εκείνη την περίοδο την αίτηση για Χορήγηση Άδειας
Κυκλοφορίας (MAA).
Καθώς οι αιτήσεις για Κλινικές ∆οκιµές (CTA) δεν περιλαµβάνουν µεµονωµένες
εκθέσεις αποτελεσµάτων της µελέτης, οι χορηγοί θα πρέπει να περιλαµβάνουν µια
δήλωση που να επιβεβαιώνει το OECD GLP status, είτε στο Εγχειρίδιο του Ερευνητή
(IB), είτε στη συνοδευτική επιστολή.
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