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 Clinicalבאתר 

Trial:

10588-18NCT03280563

בתווית , מרכזי-רב, בהקצאה אקראית, 2/ב1מחקר מטרייה שלב 

להערכת היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים , פתוחה

מבוססי אימונותרפיה במטופלים עם סרטן שד חיובי לקולטני 

 HER2 (MORPHEUS-HR+ BREAST-הורמונים ושלילי ל

CANCER)

ר גבע"ד
Phase I

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04521621?cond=N

CT04521621&draw=

2&rank=1

אין רישום30395-21
 אל T נוגדן דו כיווני המכוון תאי JNJ-78306358 על 1מחקר שלב 

HLA-Gבגידולים מוצקים בשלב מתקדם .
ר גבע"ד

Phase I
אין רישום

40707-20NCT04589845
אונקולוגי - בפלטפורמה לבחינת טיפול מותאם אימונוIIניסוי פאזה 

.(TAPISTRY)וטיפול סומטי ממוקד מטרה שאינו תלוי במקור הגידול 
ר גבע"ד

Phase I

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT045

89845?cond=NCT04

589845&draw=2&ra

nk=1

50974-20NCT04449874

להערכת , ב עם העלאת מינון והרחבת מינון1/א1מחקר שלב 

 כטיפול יחיד GDC-6036הפרמקוקינטיקה והפעילות של , הבטיחות

ובשילוב עם טיפולים אחרים נגד סרטן במטופלים עם גידולים מוצקים 

KRAS G12Cמתקדמים או גרורתיים בעלי מוטציית 

ר גבע"ד
Phase I

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT044

49874?cond=NCT04

449874&draw=2&ra

nk=1

אין רישום60335-21

פורמולציה , MK-7684A על 2שלב , גלוי תווית, מחקר סל רב מרכזי

עם  (Vibostolimab; MK-7684)משותפת של ויבוסטולימאב 

עם או בלי טיפולים נוספים נגד מחלת , (MK-3475)פמברוליזומאב 

.במשתתפים עם גידולים מוצקים נבחרים, הסרטן

ר גבע"ד
Phase I

אין רישום

70329-21NCT03821935

המתבצע , בתווית פתוחה, מרכזי-רב, 1שלב , מחקר העלאת מינון

, הסבילות, לקביעת הבטיחות, בפעם הראשונה בבני אדם

 כחומר ABBV-151 של 2הפרמקוקינטיקה והמינון המומלץ לשלב 

 בנבדקים עם גידולים מוצקים גרורתיים ABBV-181יחיד ובשילוב עם 

.או מתקדמים מקומית

ר גבע"ד
Phase I

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT038

21935?cond=NCT03

821935&draw=2&ra

nk=1

80556-18NCT03593226

, mRNA-2752 על תווית גלוי, מרכזי רב, 1 משלב מינון הגדלת מחקר

 לגנים המקודדות mRNA מולקולות בתוכו המכיל ליפידי חלקיק-ננו

 או לבד, הגידול לתוך להזרקה, IL-36γ-ו OX40L, IL-23 האנושיים

החיסונית הבקרה נקודת של חסימה עם בשילוב

ר גבע"ד
Phase I

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT035

93226?cond=NCT03

593226&rank=1

90492-20NCT04521621

 לתוך הגידול בשילוב עם V937 על מתן 1b/2מחקר קליני שלב  

במשתתפים עם גידולים מוצקים בשלב  (MK-3475)פמברוליזומאב 

.גרורתיים/מתקדם

ר גבע"ד
Phase I

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04521621?cond=N

CT04521621&draw=

2&rank=1

100061-20NCT04256707

 בתווית פתוחה המעריך זמינות ביולוגית 1/2מחקר שלב 

המעריך , השוואתית של פורמולציות שונות של ֵסִלינְֶקסֹור/יחסית

השפעה של תפקודי כבד לקויים על הפרמקוקינטיקה של סלינקור ואת 

הסבילות והפעילות האנטי סרטנית של טיפול משולב עם ֵסִלינְֶקסֹור 

(SPRINT)

ר גבע"ד
Phase I

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04256707?cond=N

CT04256707&draw=

2&rank=1

110312-20NCT04397276
 למטרה Tמרכיב להכוונת תאי , JNJ-70218902 על 1מחקר שלב 

לטיפול בגידולים מוצקים בשלב מתקדם, חדשה
ר גבע"ד

Phase I

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04397276?cond=N

CT04397276&draw=

2&rank=1

120864-18NCT03498521

מרכזי -רב, מבוקר על ידי תרופה פעילה,  אקראיIIמחקר פאזה 

להשוואת היעילות והבטיחות של טיפול ממוקד מטרה או אימונותרפיה 

לסרטן המונחים על ידי הפרופיל הגנומי לעומת כימותרפיה מבוססת 

פלטינום בחולי סרטן שמקורו הראשוני אינו ידוע אשר קיבלו שלושה 

מחזורי טיפול של משלב כימותרפיה הכולל פלטינום

וולף' פרופ
Phase I

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT034

98521?cond=NCT03

498521&rank=1

אין רישום130144-19

 (gevokizumab)על טיפול באמצעות גבוקיזומאב ', ב1ניסוי בשלב 

, בשילוב עם טיפולי תקן נגד סרטן בחולי סרטן המעי הגס והחלחולת

וושטי וסרטן תאי הכליה גרורתיים-סרטן קיבתי

ר גבע"ד
Phase I

אין רישום

אין רישום140910-18

תווית עם העלאת מינונים הכולל  -פתוח, ניסוי ראשון בבני אדם

 בנבדקים עם GEN1046עוקבות הרחבה להערכת בטיחות התכשיר 

.גידולים סולידיים ממאירים

ר גבע"ד
Phase I

אין רישום

2021אוקטובר :עדכון אחרון
פרטים נוספים יינתנו על ידי . קיימים תנאי הכללה נוספים על פי פרוטוקול המחקר הספציפי: לתשומת הלב

.הרשימה משתנה מעת לעת. או המתאמת/רופא המחקר ו

oncoresearchreferral@tlvmc.gov.il 03-6947832פרטי התקשרות 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04589845?cond=NCT04589845&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04589845?cond=NCT04589845&draw=2&rank=1
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Trial:

2021אוקטובר :עדכון אחרון
פרטים נוספים יינתנו על ידי . קיימים תנאי הכללה נוספים על פי פרוטוקול המחקר הספציפי: לתשומת הלב

.הרשימה משתנה מעת לעת. או המתאמת/רופא המחקר ו

oncoresearchreferral@tlvmc.gov.il 03-6947832פרטי התקשרות 

150532-20NCT02974725

מרכזי במשלבים פומיים מבוססי -רב, בתווית פתוחה, Ibמחקר פאזה 

LXH254 בחולים בוגרים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים 

  או מלנומה BRAF-   או בKRAS- מתקדם או גרורתי עם מוטציה ב

 .NRAS- מתקדמת או גרורתית עם מוטציה ב

ר גבע"ד
Phase I

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT029

74725?cond=NCT02

974725&draw=2&ra

nk=1

160485-19NCT04123366

,  להערכת טיפול באולפריב בשילוב עם פמברוליזומאבIIמחקר שלב 

ונושאת , ומחלתם התקדמה, בקרב חולי סרטן אשר טופלו בעבר

באמצעות רקומבינציה הומולוגית , DNA-מוטציה במסלול תיקון ה

(HRRm) או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית /ו(HRD)

ר גבע"ד
Phase I

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04123366?cond=N

CT04123366&draw=

2&rank=1

170704-18NCT03742895

 על טיפול חד תרופתי באולפאריב בקרב משתתפים 2מחקר שלב 

אשר טופלו בעבר ולהם מחלת סרטן מתקדמת עם מוטציה במסלול 

או  (HRRm) באמצעות רקומבינציה הומולוגית DNA-תיקון ה

. ומתקדמת (HRD)שמחלתם חיובית לליקוי ברקומבינציה הומולוגית 

(MK7339-002).

ר גבע"ד
Phase I

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

42895?cond=NCT03

742895&rank=1

180427-19NCT03424005

בתווית , מרכזי-רב, בהקצאה אקראית, 2/ב1מחקר מטרייה שלב 

להערכת היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים , פתוחה

מבוססי אימונותרפיה במטופלים עם סרטן שד גרורתי שלילי לשלושת 

(MORPHEUS TNBC)הסמנים 

ר זוננבליק"ד
Phase I

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03424005?cond=N

CT03424005&draw=

2&rank=1

190625-15NCT02628067

להערכת סמנים ביולוגיים , (MK-3475)ניסוי קליני על פמברוליזומאב 

המנבאים תגובה לטיפול בקרב נבדקים עם גידולים מוצקים במצב 

Iפאזה  (KEYNOTE 158)מתקדם 

ר גבע"ד
Phase I

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02628067?term=20

15-002067-

41&rank=1

200591-21NCT04990739
 מעכב, MTB-9655 של, 1 פאזה, גלויה בתווית, מרכזי-רב מחקר

ACSS2 ,מתקדם בשלב מוצקים גידולים עם במטופלים
Phase Iר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT049

90739?term=MTB-

9655-

101&draw=2&rank=

1

210913-20NCT04717375

, להערכת הבטיחות,  עם העלאת מינון והרחבה1/2מחקר שלב 

 הניתן בנפרד ובשילוב BND-22הגידול של -הסבילות והפעילות נוגדת

עם פמברוליזומב או עם סטוקסימאב במטופלים עם גידולים מוצקים 

.מתקדמים

Phase Iר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT047

17375?term=NCT04

717375&draw=2&ra

nk=1

220254-18NCT03564691

 MK-4830מרכזי של -רב, זרועות-רב,  גלוי תווית1מחקר שלב 

הניתנת כטיפול חד תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב למטופלים עם 

.גידולים מוצקים מתקדמים

Phase Iר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT035

64691?cond=NCT03

564691&rank=1

230238-21NCT04662710

 אקראי להערכת היעילות והבטיחות של לנבטיניב 3מחקר שלב 

(E7080/MK-7902)  ביחד עם  פמברוליזומאב(MK-3475)  ועם

כימותרפיה בהשוואה לטיפול המקובל כטיפול קו ראשון למשתתפים 

-LEAP)גרורתית/בשלב מתקדם, קיבה-עם אדנוקרצינומה של הושט

015)

GEJ + Stomachר פלס"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04662710?cond=N

CT04662710&draw=

2&rank=1

240117-19NCT03867084

להערכת הבטיחות , בשתי זרועות,  כפול סמיות3מחקר שלב : 

ובנטי לעומת 'כטיפול אדג (MK-3475)והיעילות של פמברוליזומאב 

שהייתה להם תגובה , למשתתפים עם סרטן כבד ראשוני, פלצבו

מלאה לפי הערכה רדיולוגית אחרי כריתה כירורגית או אחרי אבלציה 

(KEYNOTE-937)מקומית 

HCCר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT038

67084?cond=NCT03

867084&rank=1

250093-21NCT04770896

אקראי באטזוליזומאב עם לנבטיניב , בתווית פתוחה, IIIמחקר פאזה 

או סורפניב לעומת לנבטיניב או סורפניב בלבד בקרצינומה 

הפטוצלולרית שטופלה בעבר באמצעות אטזוליזומאב ובווציזומאב

HCCר גבע"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04770896?cond=N

CT04770896&draw=

2&rank=1

260842-20NCT04696055

הבוחן טיפול משולב של רגורפניב עם פמברוליזומאב , מחקר פתוח

לאחר טיפול , בחולים עם אבחנה של סרטן כבד מתקדם או גרורתי

PD-1/PD-L1אימונותרפי במעכבי מחסום חיסוני של הקולטן 

HCCר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT046

96055?cond=NCT04

696055&draw=2&ra

nk=1
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https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04662710?cond=NCT04662710&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03867084?cond=NCT03867084&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03867084?cond=NCT03867084&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03867084?cond=NCT03867084&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03867084?cond=NCT03867084&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04770896?cond=NCT04770896&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04770896?cond=NCT04770896&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04770896?cond=NCT04770896&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04770896?cond=NCT04770896&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04770896?cond=NCT04770896&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04696055?cond=NCT04696055&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04696055?cond=NCT04696055&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04696055?cond=NCT04696055&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04696055?cond=NCT04696055&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04696055?cond=NCT04696055&draw=2&rank=1
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מספר 

הלסינקי
כותרת המחקרNCTמספר 

חוקר 

ראשי
תחום

פרטים נוספים 

 Clinicalבאתר 

Trial:

2021אוקטובר :עדכון אחרון
פרטים נוספים יינתנו על ידי . קיימים תנאי הכללה נוספים על פי פרוטוקול המחקר הספציפי: לתשומת הלב

.הרשימה משתנה מעת לעת. או המתאמת/רופא המחקר ו

oncoresearchreferral@tlvmc.gov.il 03-6947832פרטי התקשרות 

270344-20NCT04524871
להערכת , בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית, מרכזי-רב, 2/ב1מחקר מטרייה שלב 

היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה במטופלים 

(MORPHEUS LIVER)עם סרטני כבד מתקדמים 

HCCר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT045

24871?cond=Liver+

Cancer&cntry=IL&dr

aw=2&rank=4

280794-19NCT04246177

בביקורת פעילה , כפול סמיות, אקראי,  רב מרכזי3מחקר קליני שלב 

-MK)להערכת הבטיחות והיעילות של לנבטיניב  עם פמברוליזומאב 

לעומת ( TACE)עורקית -בשילוב עם כימואמבוליזציה תוך (3475

TACEלא / בקרב משתתפים עם סרטן כבד ראשוני לא ניתן לריפוי

(LEAP-012)גרורתי 

HCCר גבע"ד

https://clinicaltrial

s.gov/ct2/results?

recrs=ab&cond=

HCC&term=tace

&cntry=IL&state=

&city=&dist=

290213-20NCT03281369

,בתווית פתוחה, מרכזי-רב, בהקצאה אקראית, 2/ב1מחקר מטרייה שלב 

להערכת היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים מבוססי

ושט או סרטן-סרטן בחיבור קיבה, אימונותרפיה במטופלים עם סרטן קיבה

הוושט מתקדמים מקומית שאינם ניתנים לכריתה או גרורתיים

(MORPHEUS – סרטן הוושט והקיבה)

ושט GASTRICר פלס"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT032

81369?cond=NCT03

281369&draw=2&ra

nk=1

300628-20NCT04543617

מבוקר פלצבו באטזוליזומאב עם או , סמיות-כפול, אקראי, IIIמחקר פאזה 

בחולי קרצינומה של הוושט מסוג תאי  (ANTI-TIGITנוגדן )ללא טירגולומאב 

קשקש בלתי ניתנת לכריתה שהסרטן שלהם לא התקדם בעקבות טיפול 

"(YO42137)דפניטיבי של כימותרפיה בשילוב עם כריתה  

ושט GASTRICר פלס"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT045

43617?term=NCT04

543617&draw=2&ra

nk=1

310336-18NCT03377491

בתווית פתוחה של שדות טיפול בגידול , אקראי, מחקר עיקרי

(TTFields, 150 kHz) פקליטקסל -עם טיפול מלווה בגמציטאבין ונאב

כטיפול קו ראשון באדנוקרצינומה מתקדמת מקומית של הלבלב

קיבה/לבלבר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/results?cond=

NCT03377491&term

=&cntry=&state=&cit

y=&dist=

320707-18NCT01676259

מטופלים . 3 בלתי נתיח שלב T4NXM0מטופלים עם סרטן לבלב מקומי מתקדם 

הגידול צריך להיות נגיש להחדרה של . אברקסן -מזר'המיועדים לקבל טיפול בג

מטופלים . (אברקסן-מזר 'הטיפול המחקרי בנוסף לטיפול המומלץ בג) SIיחידות 

.חייבים להיות נאיביים ובנוסף לא אלרגיים לשומשום

קיבה/לבלבר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT016

76259?cond=NCT01

676259&rank=1

אין רישום330482-21

פורמולציה משולבת של פאבזלימאב ) MK-4280A על 3מחקר שלב 

[favezelimab;  MK-4280]  עם פמברוליזומאב[MK-3475])  לעומת

-PD-חיובי ל, הטיפול המקובל בסרטן המעי הגס והחלחולת גרורתי

L1 ,שטופל בעבר

אין רישוםColon/Rectumר גבע"ד

341016-20NCT04776148

 אקראי המשלב לנבטיניב עם פמברוליזומאב לעומת 3מחקר שלב 

הטיפול המקובל במשתתפים עם סרטן גרורתי של מעי הגס 

והחלחולת אשר קיבלו טיפול קודם ומחלתם התקדמה תוך כדי 

או שפיתחו אי סבילות לטיפול הקודם, הטיפול או לאחריו

Colon/Rectumר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT047

76148?term=NCT04

776148&draw=2&ra

nk=1

350519-17NCT02831959

לחקר של רדיוכירורגיה , אקראי, מחקר עיקרי עם תווית פתוחה

 Tumor Treating Fields (TTFields)סטראוטקטית עם או בלי 

 גרורות במוח כתוצאה מסרטן ריאה של התאים הלא 1-10לטיפול 

.(NSCLC)קטנים 

פרופ 

בלומנטל
brain metastastases

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02831959?cond=N

CT02831959&rank=

1

360680-19NCT04100018
 פלצבו או ניבולומאב של, אקראית בהקצאה, סמיות כפול, 3 שלב מחקר

לסירוס העמיד גרורתי ערמונית סרטן עם בגברים דוסטאקסל עם בשילוב
ר קייזמן"ד

Prostate 

ערמונית

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT041

00018?term=NCT04

100018&draw=2&ra

nk=1

370075-19NCT03834493

-MK)כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב ,  אקראי3ניסוי שלב 

בשילוב עם אנזלוטמיד לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם  (3475

עמיד לסירוס, אנזלוטמיד במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי

ר סריד"ד
Prostate 

ערמונית

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT038

34493?cond=NCT03

834493&rank=1

380021-19NCT03767244

על שימוש , כפול סמיות, מבוקר פלצבו, אקראי ,3מחקר פאזה 

מקומי או , באפלוטמייד במטופלים עם סרטן ערמונית בסיכון גבוה

.המועמדים לכריתה מלאה של הערמונית, מתקדם מקומית

ר סריד"ד
Prostate 

ערמונית

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

67244?cond=NCT03

767244&rank=1

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04524871?cond=Liver+Cancer&cntry=IL&draw=2&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04524871?cond=Liver+Cancer&cntry=IL&draw=2&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04524871?cond=Liver+Cancer&cntry=IL&draw=2&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04524871?cond=Liver+Cancer&cntry=IL&draw=2&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04524871?cond=Liver+Cancer&cntry=IL&draw=2&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=ab&cond=HCC&term=tace&cntry=IL&state=&city=&dist
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=ab&cond=HCC&term=tace&cntry=IL&state=&city=&dist
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=ab&cond=HCC&term=tace&cntry=IL&state=&city=&dist
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=ab&cond=HCC&term=tace&cntry=IL&state=&city=&dist
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=ab&cond=HCC&term=tace&cntry=IL&state=&city=&dist
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=ab&cond=HCC&term=tace&cntry=IL&state=&city=&dist
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03281369?cond=NCT03281369&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03281369?cond=NCT03281369&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03281369?cond=NCT03281369&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03281369?cond=NCT03281369&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03281369?cond=NCT03281369&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04543617?term=NCT04543617&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04543617?term=NCT04543617&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04543617?term=NCT04543617&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04543617?term=NCT04543617&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04543617?term=NCT04543617&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT03377491&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT03377491&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT03377491&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT03377491&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT03377491&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01676259?cond=NCT01676259&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01676259?cond=NCT01676259&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01676259?cond=NCT01676259&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01676259?cond=NCT01676259&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04776148?term=NCT04776148&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04776148?term=NCT04776148&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04776148?term=NCT04776148&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04776148?term=NCT04776148&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04776148?term=NCT04776148&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831959?cond=NCT02831959&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831959?cond=NCT02831959&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831959?cond=NCT02831959&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831959?cond=NCT02831959&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831959?cond=NCT02831959&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03834493?cond=NCT03834493&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03834493?cond=NCT03834493&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03834493?cond=NCT03834493&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03834493?cond=NCT03834493&rank=1
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Trial:

2021אוקטובר :עדכון אחרון
פרטים נוספים יינתנו על ידי . קיימים תנאי הכללה נוספים על פי פרוטוקול המחקר הספציפי: לתשומת הלב

.הרשימה משתנה מעת לעת. או המתאמת/רופא המחקר ו

oncoresearchreferral@tlvmc.gov.il 03-6947832פרטי התקשרות 

390680-20NCT04497844

 ניראפאריב עם סמיות כפול, פלצבו מבוקר, אקראי 3 פאזה מחקר

 ופרדניזון אצטט אבירטרון לעומת ופרדניזון אצטט אבירטרון בשילוב

 לסירוס הרגיש גרורתי ערמונית סרטן עם במשתתפים לטיפול

(mCSPS) ,הנבט בתאי מחיקה מוטציית הנושאים (germline) ,או 

 רקומבינציה באמצעות DNA-ה תיקון במסלול סומטית מוטציה

.(HRR) הומולוגית

ר סריד"ד
Prostate 

ערמונית

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT044

97844?cond=NCT04

497844&draw=2&ra

nk=1

400345-20

 ניראפאריב עם סמיות כפול, פלצבו מבוקר, אקראי 3 פאזה מחקר

 ופרדניזון אצטט אבירטרון לעומת ופרדניזון אצטט אבירטרון בשילוב

 לסירוס הרגיש גרורתי ערמונית סרטן עם במשתתפים לטיפול

(mCSPS) ,הנבט בתאי מחיקה מוטציית הנושאים (germline) ,או 

 רקומבינציה באמצעות DNA-ה תיקון במסלול סומטית מוטציה

.(HRR) הומולוגית

ר סריד"ד
Prostate 

ערמונית

410413-20NCT04446117

מבוקר של , בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 

בשילוב עם אטזוליזומאב בהשוואה לטיפול  (XL184)קבוזנטיניב 

שני במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד  (NHT)הורמונלי חדש 

לסירוס

ר קייזמן"ד
Prostate 

ערמונית

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04446117?cond=N

CT04446117&draw=

2&rank=1

420221-19NCT03924856

כפול סמיות להערכת טיפול פריאופרטיבי ,  אקראי3מחקר שלב 

ובנטי בכימותרפיה 'טיפול נאו אדג + (MK-3475)בפמברוליזומאב 

ובנטי 'טיפול נאו אדג+ לעומת טיפול פריאופרטיבי בפלצבו 

בקרב משתתפים המתאימים לטיפול בציספלטין עם , בכימותרפיה

(KEYNOTE-866)סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר 

ר סריד"ד
Urothelium 

שלפוחית שתן

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT03924856?con

d=mk3475-866&rank=1

430705-19NCT04241185

בביקורת פלצבו לבדיקת , כפול סמיות, אקראי, 3מחקר קליני שלב 

בשילוב עם  (MK-3475)היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב 

בקרב משתתפים עם ,  בלבדCRTלעומת  (CRT)כימורדיותרפיה 

(KEYNOTE-992) (MIBC)סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר 

ר סריד"ד
Urothelium 

שלפוחית שתן

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT042

41185?cond=NCT04

241185&draw=2&ra

nk=1

440179-19NCT04209114

ובנטי 'ובנטי ואדג'של טיפול ניאואדג, בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 

בהשוואה לטיפול בניבולומאב  , NKTR-214בניבולומאב בתוספת 

אצל משתתפים עם , (SOC)כתרופה יחידה לעומת הטיפול המקובל 

שאינם מתאימים  (MIBC)סרטן בשלפוחית השתן פולשני לשריר 

.(CA045-009)לטיפול בציספלטין 

ר סריד"ד
Urothelium 

שלפוחית שתן

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT042

09114?cond=NCT04

209114&draw=2&ra

nk=1

450184-19NCT03924895

 אקראי על כריתת שלפוחית שתן עם טיפול 3מחקר שלב 

פריאופרטיבי בפמברוליזומאב לעומת כריתת שלפוחית שתן בלבד 

אשר אינם , למשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר

(KEYNOTE-905)מתאימים לטיפול בציספלטין 

ר סריד"ד
Urothelium 

שלפוחית שתן

https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT03924895?con

d=MK3475-905&rank=1

460699-19NCT03661320

ובנטית 'של כימותרפיה ניאואדג, בהקצאה אקראית, 3מחקר שלב 

ובנטית יחד עם ניבולומאב או 'לבדה לעומת כימותרפיה ניאואדג

ולאחר מכן המשך טיפול לאחר ניתוח , BMS-986205-ניבולומאב ו

 במשתתפים עם סרטן BMS-986205-בניבולומאב או בניבולומאב ו

(CA017-078)שריר -שלפוחית השתן חודר

ר קייזמן"ד
Urothelium 

שלפוחית שתן

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT036

61320?cond=NCT03

661320&draw=2&ra

nk=1

470013-21NCT03924895

נוגדן )אקראי באטזוליזומאב , רב מרכזי, סמיות-כפול, IIIמחקר פאזה 

לעומת פלצבו כטיפול משלים בחולים עם סרטן  (PD-L1נגד 

 לאחר ctDNA- חיוביים ל, השלפוחית החודר לשריר בסיכון גבוה

כריתת השלפוחית

ר קייזמן"ד
Urothelium 

שלפוחית שתן

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT046

60344?term=NCT04

660344&draw=2&ra

nk=1

480696-19NCT03390504

לווינפלונין  (Erdafitinib) להשוואה של ארדפיטיניב 3מחקר שלב 

(Vinflunine)  או דוסטאקסל(Docetaxel)  או פמברוליזומאב

(Pembrolizumab)  בנבדקים עם סרטן מתקדם באורותליום וסטיות

FGFRנבחרות בגן 

ר קייזמן"ד
Urothelium 

שלפוחית שתן

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT033

90504?cond=NCT03

390504&draw=2&ra

nk=1

490548-20NCT04626518
 על שילוב טיפול חיסוני עם טיפול ממוקד 1b/2מחקר שלב 

03Bתת מחקר : (U03)במשתתפים עם סרטן תאי הכליה 
Kidneyכליה ר קייזמן"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT046

26518?term=NCT04

626518&draw=2&ra

nk=1

אין רישום500319-21

 זרועות של 3בעל , בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 

סבוליטיניב בשילוב עם דורבלומאב לעומת טיפול יחידני עם סוניטיניב ודורבלומאב 

המונעת על ידי  (PRCC)במשתתפים עם קרצינומה של תאים כלייתיים פפילריים 

שאינה ניתנת , מתקדמת מקומית או גרורתית, (MET)מזנכימלי -מעבר אפיתל

.(SAMETA)לכריתה 

אין רישוםKidneyכליה ר סריד"ד

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04497844?cond=NCT04497844&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04497844?cond=NCT04497844&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04497844?cond=NCT04497844&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04497844?cond=NCT04497844&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04497844?cond=NCT04497844&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04241185?cond=NCT04241185&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04241185?cond=NCT04241185&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04241185?cond=NCT04241185&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04241185?cond=NCT04241185&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04241185?cond=NCT04241185&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04209114?cond=NCT04209114&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04209114?cond=NCT04209114&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04209114?cond=NCT04209114&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04209114?cond=NCT04209114&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04209114?cond=NCT04209114&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03661320?cond=NCT03661320&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03661320?cond=NCT03661320&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03661320?cond=NCT03661320&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03661320?cond=NCT03661320&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03661320?cond=NCT03661320&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03390504?cond=NCT03390504&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03390504?cond=NCT03390504&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03390504?cond=NCT03390504&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03390504?cond=NCT03390504&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03390504?cond=NCT03390504&draw=2&rank=1


Oncology Clinical Studies 13/03/2022 Page 5 of 7

מספר 

הלסינקי
כותרת המחקרNCTמספר 

חוקר 

ראשי
תחום

פרטים נוספים 

 Clinicalבאתר 

Trial:

2021אוקטובר :עדכון אחרון
פרטים נוספים יינתנו על ידי . קיימים תנאי הכללה נוספים על פי פרוטוקול המחקר הספציפי: לתשומת הלב

.הרשימה משתנה מעת לעת. או המתאמת/רופא המחקר ו

oncoresearchreferral@tlvmc.gov.il 03-6947832פרטי התקשרות 

510547-20NCT04626479
 על שילוב טיפול חיסוני עם טיפול ממוקד 1b/2מחקר שלב 

03Aתת מחקר : (U03)במשתתפים עם סרטן תאי הכליה 
Kidneyכליה ר קייזמן"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT046

26479?cond=NCT04

626479&draw=2&ra

nk=1

520875-18NCT03833167

בביקורת פלצבו להערכת הטיפול , כפול סמיות,  אקראי3מחקר שלב 

ובנטי אחרי ניתוח 'בפמברוליזומאב לעומת פלצבו בתור טיפול אדג

והקרנה במשתתפים עם סרטן עור של תאי קשקש מתקדם מקומית 

(LA cSCC)בסיכון גבוה 

ר גוטפלד"ד
ראש צוואר 

Head & Neck

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT038

33167?cond=NCT03

833167&rank=1

530660-17NCT03765918

אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב , IIIמחקר שלב 

ובנטי 'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'כטיפול נאו אדג

בשלב , מתקדם מקומית, לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש

III–IVA (LA HNSCC) ,המתאים לכריתה בניתוח

ר גוטפלד"ד
ראש צוואר 

Head & Neck

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

65918?cond=NCT03

765918&rank=1

541076-20NCT04398524

-נוגדן חד שבטי נוגד, (cemiplimab) של סמיפלימאב IIמחקר פאזה 

PD-1 , וחיסוןISA101bגרורתי / במטופלים עם סרטן לוע הפה נשנה

 PD-1-שחוו התקדמות המחלה בעת טיפול נוגד, HPV-16-חיובי ל

קודם

ר אורית "ד

גוטפלד

ראש צוואר 

Head & Neck

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04398524?term=N

CT04398524&draw=

2&rank=1

אין רישום550681-20

על השילוב של הטיפול , בתווית פתוחה, אקראי, 3מחקר שלב 

פמטרקסד -וקרבופלטין (Amivntamab)באמיבנטאמאב 

(Carboplatin-Pemetrexed) ,פמטרקסד-בהשוואה לקרבופלטין ,

מתקדם מקומית או , במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים

 של 20באקסון  (insertion mutation)עם מוטציית הכנסה , גרורתי

EGFR.

' פרופ

אין רישוםLungמרימסקי

אין רישום560975-20

-MK של והבטיחות היעילות להשוואת אקראי, מרכזי רב, 2 שלב מחקר

7684A של או MK-7684A החד הטיפול לעומת דוסטאקסל עם בשילוב 

 גרורתי ריאות סרטן עם במשתתפים בטיפול, בדוסטאקסל תרופתי

 כימותרפי טיפול לאחר התקדמה שמחלתם, קטנים שאינם תאים מסוג

.אימונותרפיה לאחר וכן פלטינום הכולל משולב

אין רישוםLungר שמאי"ד

אין רישום570131-21

 הקליני הטיפול להערכת התערבותי-לא מרכזי-רב עוקבה מחקר

 חיובי מתקדם  NSCLC  אובחן בהם בחולים והתוצאות האמיתי בעולם

.(REALEC) באלקטיניב המטופלים ALK- ל

אין רישוםLungר שמאי"ד

580651-20NCT04524689

בתווית פתוחה של טוסמיטמאב רבטנסין , 2מחקר פאזה 

(SAR408701)  בשילוב עם פמברוליזומאב וטוסמיטמאב רבטנסין

(SAR408701)  בשילוב עם פמברוליזומאב וכימותרפיה מבוססת

גרורתי מסוג תאים /פלטינום במטופלים עם סרטן ריאות מתקדם

-החיוביים ל (NSQ NSCLC)שאינם קטנים ולא מסוג קשקשי 

CEACAM5

Lungר שמאי"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/results?c

ond=NCT04524689

&term=&cntry=&stat

e=&city=&dist=

אין רישום590249-21
 RINGSIDE - רב מרכזי להערכת , אקראי, 2/3מחקר שלבAL102 

.במטופלים עם גידולי דסמואיד מתקדמים
אין רישוםLungר שמאי"ד

600032-19NCT03976375

 היעילות בין להשוואה תווית גלוי, אקראי, מרכזי רב 3 שלב ניסוי

 לנבטיניב עם בשילוב (MK-3475) פמברוליזומאב של והבטיחות

(E7080/MK-7902) הטיפול בעת דוסטאקסל של אלה לבין 

 קטנים שאינם תאים מסוג גרורתי ריאות סרטן עם במשתתפים

(NSCLC) מתקדמת מחלה ועם (PD) כפול כימותרפי טיפול אחרי 

 שטופלו, (PD-1/PD-L1 נגד מעכבים נוגדנים) ואימונותרפיה בפלטינום

(LEAP-008) בעבר

Lungר שמאי"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT039

76375?cond=NCT03

976375&rank=1

610349-17NCT03178552

מרכזי להערכת היעילות והבטיחות של טיפולים - רבIII/IIמחקר פאזה 

ממוקדים מרובים בחולי סרטן ריאה מתקדם או גרורתי מסוג תאים 

עם מוטציות סומטיות ברות טיפול המזוהות  (NSCLC)שאינם קטנים 

 B-FAST: BLOOD-FIRST ASSAY SCREENING). בדם

TRIAL)

' פרופ

Lungמרימסקי

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT031

78552?term=BO295

54&rank=1

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04626479?cond=NCT04626479&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04626479?cond=NCT04626479&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04626479?cond=NCT04626479&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04626479?cond=NCT04626479&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04626479?cond=NCT04626479&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03833167?cond=NCT03833167&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03833167?cond=NCT03833167&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03833167?cond=NCT03833167&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03833167?cond=NCT03833167&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03765918?cond=NCT03765918&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03765918?cond=NCT03765918&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03765918?cond=NCT03765918&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03765918?cond=NCT03765918&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT04524689&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT04524689&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT04524689&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT04524689&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=NCT04524689&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03976375?cond=NCT03976375&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03976375?cond=NCT03976375&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03976375?cond=NCT03976375&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03976375?cond=NCT03976375&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03178552?term=BO29554&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03178552?term=BO29554&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03178552?term=BO29554&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03178552?term=BO29554&rank=1
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מספר 

הלסינקי
כותרת המחקרNCTמספר 

חוקר 

ראשי
תחום

פרטים נוספים 

 Clinicalבאתר 

Trial:

2021אוקטובר :עדכון אחרון
פרטים נוספים יינתנו על ידי . קיימים תנאי הכללה נוספים על פי פרוטוקול המחקר הספציפי: לתשומת הלב

.הרשימה משתנה מעת לעת. או המתאמת/רופא המחקר ו

oncoresearchreferral@tlvmc.gov.il 03-6947832פרטי התקשרות 

אין רישום620498-21

אקראי של אמיבנטמאב ולזרטיניב בשילוב , תווית-גלוי, 3מחקר שלב 

כימותרפיה מבוססת פלטינום בהשוואה לכימותרפיה מבוססת 

, פלטינום במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים

 לאחר כישלון טיפולי EGFRמתקדם מקומית או גרורתי עם מוטציית 

.באוסימרטיניב

' פרופ

אין רישוםLungמרימסקי

630153-21NCT04765059

של , בהקצאה אקראית, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול, 3מחקר שלב 

עם פמטרקסד  (Platinum)טיפול כימותרפיה המבוססת על פלטינום 

(Pemetrexed)  בתוספת אוסימרטיניב(Osimertinib)  לעומת

, כימותרפיה המבוססת על פלטינום עם פמטרקסד בתוספת פלצבו

עם מוטציה בגן , במטופלים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים

מתקדם מקומית או , (EGFRm)של הקולטן לגורם גדילה אפידרמלי 

גולגולתית לאחר טיפול קו ראשון -שחלה אצלם התקדמות חוץ, גרורתי

' פרופ

Lungמרימסקי

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT047

65059?term=NCT04

765059&draw=2&ra

nk=1

640687-18NCT03725059

 לעומת בפמברוליזומאב השימוש על סמיות כפול, אקראי III שלב מחקר

 וטיפול בכימותרפיה ובנטי'אדג-נאו טיפול עם בשילוב הניתנים, פלצבו

 החיובי, מוקדם ובשלב גבוה בסיכון שד בסרטן לטיפול, אנדוקריני ובנטי'אדג

-ER+/HER2) 2 אנושי אפידרמלי גדילה לגורם לקולטן ושלילי לאסטרוגן לקולטן

)( KEYNOTE-756)

Breastשד ר זוננבליק"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03725059?cond=n

ct03725059&rank=1

אין רישום651087-20
 Paclitaxelהשפעת מבנה מסת הגוף על המודל הפרמקוקינטי של 

והתפתחות נוירופתיה במטופלות המקבלות כימותרפיה לסרטן שד
אין רישוםBreastשד ר שלומית"ד

אין רישום660139-21

בהקצאה אקראית של , מבוקר פלצבו, סמיות-כפול, 3מחקר שלב 

פמברוליזומאב בשילוב כימותרפיה לעומת פלצבו בשילוב כימותרפיה עבור 

החיובי , או גרורתי , הטיפול בסרטן שד נשנה מקומית שאינו ניתן לנתח

 2לקולטן הורמונלי ושלילי לקולטן גורם הגדילה האפידרמלי האנושי 

(HR+/HER2-)  בחולות מועמדות לכימותרפיה(KEYNOTE-B49)

אין רישוםBreastשד ר זוננבליק"ד

670744-20NCT04494425

-T)תווית על טרסטוזומאב דרוקסטקאן -גלוי, רב מרכזי, אקראי, 3מחקר שלב 

DXd) במטופלים עם סרטן שד חיובי , בהשוואה לכימותרפיה לבחירת החוקר

שמחלתם התקדמה במהלך , HER-2לקולטני הורמונים ובעל ביטוי נמוך של 

(DESTINY-Breast06)קבלת טיפול אנדוקריני לסרטן עם גרורות 

Breastשד ר זוננבליק"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04494425?cond=N

CT04494425&draw=

1&rank=1

אין רישום680953-20

להערכת היעילות , אקראי, רב מרכזי, תווית- גלוי2/ב1מחקר מטרייה שלב 

והבטיחות של שילובי טיפולים מרובים במטופלים עם סרטן השד 

(MORPHEUS-BREAST CANCER)

אין רישוםBreastשד ר זוננבליק"ד

690386-20NCT04251533

EPIK-B3 : מחקר פאזהIII ,מבוקר פלצבו , סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-רב

בשילוב  (BYL719) (alpelisib)להערכת היעילות והבטיחות של אלפליסיב 

בחולות סרטן שד מתקדם שלילי  (nab-paclitaxel)פקליטקסל -עם נאב

היחידה הקטליטית אלפא של -לשלושת הקולטנים עם מוטציה בתת

phosphoinositide-3-kinase (PIK3CA)  או אובדןphosphatase and 

tensin homolog protein  (PTEN) ללא מוטציה ב -PIK3CA

Breastשד ר זוננבליק"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04251533?cond=N

CT04251533&draw=

1&rank=1

700386-20NCT04251533

EPIK-B3 : מחקר פאזהIII ,מבוקר , סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-רב

 (alpelisib)פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של אלפליסיב 

(BYL719) פקליטקסל -בשילוב עם נאב(nab-paclitaxel)  בחולות

היחידה -סרטן שד מתקדם שלילי לשלושת הקולטנים עם מוטציה בתת

או  phosphoinositide-3-kinase (PIK3CA)הקטליטית אלפא של 

ללא  phosphatase and tensin homolog protein  (PTEN)אובדן 

PIK3CA- מוטציה ב

Breastשד ר זוננבליק"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT042

51533?cond=NCT04

251533&draw=2&ra

nk=1

710441-21NCT04784715
עם או ללא  (T-DXd) של טראסטוזומאב דרוקסטקאן 3מחקר שלב 

טראסטוזומאב ופרטוזומאב, פרטוזומאב לעומת טקסן
Breastשד ר זוננבליק"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT047

84715?term=NCT04

784715&draw=2&ra

nk=1
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מספר 

הלסינקי
כותרת המחקרNCTמספר 

חוקר 

ראשי
תחום

פרטים נוספים 

 Clinicalבאתר 

Trial:

2021אוקטובר :עדכון אחרון
פרטים נוספים יינתנו על ידי . קיימים תנאי הכללה נוספים על פי פרוטוקול המחקר הספציפי: לתשומת הלב

.הרשימה משתנה מעת לעת. או המתאמת/רופא המחקר ו

oncoresearchreferral@tlvmc.gov.il 03-6947832פרטי התקשרות 

720456-20NCT04546009

, מבוקר פלצבו, כפול סמיות, מרכזי-רב,  אקראיIIIמחקר פאזה 

 בשילוב עם פלבוציקליב GDC-9545להערכת היעילות והבטיחות של 

בהשוואה ללטרוזול בשילוב עם פלבוציקליב במטופלים עם סרטן שד 

HER2- מתקדם מקומית או גרורתי החיובי לקולטן אסטרוגן ושלילי ל

Breastשד ר זוננבליק"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T04546009?term=N

CT04546009&draw=

2&rank=1

אין רישום730358-21

בתווית פתוחה להערכת , בהקצאה אקראית, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 

ובנטי עם גירדסטראנט בהשוואה לטיפול 'היעילות והבטיחות של טיפול אדג

ובנטי אנדוקריני יחידני לפי בחירת הרופא אצל מטופלים עם סרטן שד 'אדג

HER2-מוקדם חיובי לקולטני אסטרוגן ושלילי ל

אין רישוםBreastשד ר זוננבליק"ד

אין רישום740287-20

כפול סמיות על השימוש בכימורדיותרפיה עם ,  אקראי3מחקר שלב 

או בלי פמברוליזומאב לטיפול בסרטן צוואר הרחם מקומי מתקדם 

(KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11)בסיכון גבוה 

אין רישוםCERVIXר רבין"ד

750212-20NCT04269200

בהקצאה , מבוקר פלצבו, סמיות-כפול, מרכזי-רב, 3מחקר שלב 

של טיפול קו ראשון בקרבופלטין ופקליטקסל בשילוב עם , אקראית

ולאחר מכן טיפול אחזקה בדורבלומאב עם או ללא , דורבלומאב

אולפריב במטופלות עם סרטן מתקדם או נשנה של רירית הרחם 

(DUO-E)שאובחן לאחרונה 

Uterusספרא' פרופ

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT042

69200?cond=NCT04

269200&draw=2&ra

nk=1

אין רישום760584-21

בהקצאה אקראית של פמברוליזומאב , סמיות-כפול, 3מחקר שלב 

לעומת פלצבו בשילוב עם פקליטקסל עם או ללא בווציזומאב לטיפול 

-KEYNOTE-B96/ENGOT)בסרטן שחלות נשנה ועמיד לפלטינום 

ov65)

אין רישוםUterusספרא' פרופ
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