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פרטים נוספים 

 Clinicalבאתר 

Trial:

10625-15NCT0262806

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
Advanced Solid 

Tumors

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02628067?term=20

15-002067-

41&rank=1

20637-17NCT02829723

על הבטיחות והיעילות  , 2/1בתווית גלויה בשלבים , מרכזי-ניסוי רב

 עבור PDR001 בלבד או בשילוב עם BLZ945של טיפול באמצעות 

.מבוגרים עם גידולים מוצקים במצב מתקדם

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT028

29723?term=CBLZ9

45&rank=1

30254-18NCT03564691

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

הניתנת כטיפול חד תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב למטופלים עם 

.גידולים מוצקים מתקדמים

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT035

64691?cond=NCT03

564691&rank=1

40353-16NCT02829099

CAN1001 -  הבוחן בטיחות, גלוי תווית, 1מחקר שלב ,

שהיא , JNJ-64457107פרמקוקינטיקה ופרמקודינמיקה של התרופה 

 במטופלים עם גידולים CD40- נוגדן אנושי חד שבטי אגוניסטי ל

Iפאזה . מוצקים בשלב מתקדם

ר גבע"ד

Advanced 

Solid/Metastatic 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT028

29099?term=2016-

000969-23&rank=1

50023-16NCT02734004

 (PD-L1נוגדן אנטי ) MEDI4736 של I/IIמחקר שלב - מדיולה 

במטופלים עם גידולים מוצקים  (PARPמעכב )בשילוב עם אולפריב 

Iפאזה . D081KC00001: פרוטוקול. מתקדמים

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT027

34004?term=D081K

C00001&rank=1

60263-17NCT02720068

 כטיפול חד תרופתי MK4280 של תרופת המחקר 1ניסוי שלב 

ובשילוב עם פמברוליזומאב לטיפול בנבדקים עם גידולים מוצקים 

Iבשלב מתקדם פאזה 

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02720068?term=M

K4280-

001&recrs=a&rank=

1

70534-16NCT02900664

מידת , לאפיון הבטיחות', ב1בשלב , בתווית גלויה, מרכזי-ניסוי רב

, CJM112 בשילוב עם PDR001הנסבלות והפרמקודינמיקה של 

EGF816 ,אילאריס ®(Canakinumab) או מקיניסט ®(Trametinib)

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT029

00664?term=CPDR

001X2103&rank=1

80092-18NCT03473925

בשילוב עם  (Navarixin) של נאבאריקסין 2מחקר שלב 

פמברוליזומאב במשתתפים עם גידולים מוצקים נבחרים בשלב 

.גרורתי.מתקדם

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT034

73925?term=navarix

in&cntry=IL&rank=1

90643-18NCT03742349

על העלאות מינונים והרחבות ', ב1מרכזי בשלב -ניסוי פלטפורמה רב

עבור , מינונים בתוויות גלויות של טיפולים חיסוניים משולבים נבחרים

. הסמנים3-בוגרים עם סרטן שד שלילי ל

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

42349?term=CADP

T&recrs=ab&rank=1

100588-18NCT03280563 

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
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT032

80563?term=CO396

11.&rank=1

110813-18NCT03797326 

multicenter, open label phase 2 study of levatinib plus 

pembrolizumab in previosly treated subjects with selected 

solid tumors.

Rtk inhibitor + keytruda (anti pd-1)

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

97326?cond=NCT03

797326&rank=1

120704-18NCT03742895

 רב מרכזי גלוי תווית על השימוש בלנבטיניב 2מחקר שלב 

(lenvatinib; MK-7902/ E7080)  בשילוב עם פמברוליזומאב

(pembrolizumab; MK-3475)  לטיפול בנבדקים עם גידולים מוצקים

(LEAP-005)נבחרים אשר טופלו בעבר 

ר גבע"ד
Advanced Solid 

Tumors

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

42895?cond=NCT03

742895&rank=1

130349-16NCT02743494 

סמיות להערכת ניבולומאב -כפול, מרכזי-רב,  אקראיIIIמחקר פאזה 

(Nivolumab)  או פלצבו כטיפול משלים במטופלים לאחר כריתת

.ושט-סרטן הוושט או סרטן באזור החיבור קיבה

GEJ + Esophagusר גבע"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02743494?term=20

15-005556-

10&rank=1

140333-18NCT03615326 

להשוואה בין טראסטוזומאב עם , כפול סמיות, אקראי, IIIניסוי שלב 

כימותרפיה ופמברוליזומאב לבין טראסטוזומאב עם כימותרפיה 

כטיפול קו ראשון למשתתפים עם אדנוקרצינומה ,  ופלצבו

 HER2-קיבה החיובית ל-מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט

 (KEYNOTE 811)  –תת מחקר גנטי

GEJ + Stomachר פלס"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT036

15326?cond=NCT03

615326&rank=1

2019אפריל :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 
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2019אפריל :עדכון אחרון
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150642-16NCT02872116 

להערכת , בתווית פתוחה, מרכזי-רב,  אקראי3מחקר פאזה 

לעומת  ( Ipilimumab)עם איפילימומאב  ( Nivolumab)ניבולומאב 

עם פלואורופירימידין  (Oxaliplatin)אוקסליפלטין 

(Fluoropyrimidine) ושט -בחולי סרטן קיבה או סרטן בחיבור קיבה

מתקדם או גרורתי ללא טיפול בעבר

GEJ + Stomachר גבע"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02872116?term=C

A209-

649&recrs=a&rank=

1

160304-17NCT03221426

-MK)כפול סמיות בפמברוליזומאב ,  אקראיIIIמחקר קליני שלב 

לעומת השימוש בפלצבו ( FP או XP)ביחד עם כימותרפיה  (3475

ובנטי 'אדג/ובנטי'אדג-כטיפול נאו (FP או XP)ביחד עם כימותרפיה 

 (GEJ)קיבה -לנבדקים עם אדנוקרצינומה בקיבה או בחיבור ושט

(KEYNOTE-585)

GEJ + Stomachר פלס"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03221426?term=M

K3475-

585&recrs=ab&rank

=1

170434-16NCT00030732

בעל זרוע אחת להערכת , פתוח, רב מרכזי, IIaמחקר מפאזה 

 Pembrolizumab  בשילוב עם BL-8040הבטיחות והיעילות של 

.בחולים עם סרטן לבלב גרורתי

Pancreasר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT000

30732?cond=Pancre

as+Cancer&cntry=IL

&draw=3&rank=27

אין180707-18
פקליטקסל בהשוואה -נאב+   יעריך את הטיפול הנחקר בגמציטאבין 2מחקר שלב 

פקליטקסל מומלץ כטיפול -נאב+ גמציטאבין . פקליטקסל בלבד-נאב+ לגמציטאבין 

.בקו ראשון וקו שני לאוכלוסיית המחקר, מקובל

מחקר דגימותPancreasר גבע"ד

190275-18NCT03126435

A Randomized Controlled, Open label, Adaptive Phase-3 

Trial to Evaluate Safety and Efficacy of EndoTAG-1 Plus 

Gemcitabine versus Gemcitabine alone in Patients with 

Measurable Locally Advanced and/or Metastatic 

Adenocarcinoma of the Pancreas Failed on FOLFIRINOX 

Pancreasר גבע"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03126435?term=ra

vit+geva&cond=Pan

creas+Cancer&rank

=1

200324-15NCT02205047

עם או בלי פרטוזומאב  (trastuzumab)שילוב של טרסטוזומאב 

(pertuzumab)  בתוך טיפול כימותרפי הניתן לפני ואחרי ניתוח סרטן

INNOVATIONניסוי :  חיוביHER-2קיבה 

Stomachקיבה ר גבע"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT022

05047?term=EORT

C-1203-

GITCG&rank=1

210800-16NCT03040999

 אקראי על הטיפול בפמברוליזומאב הניתנת כטיפול IIIמחקר שלב 

, וגם כטיפול אחזקה, נלווה לטיפול משולב בכימותרפיה ובקרינה

בנבדקים עם , לעומת הטיפול המשולב בכימותרפיה ובקרינה בלבד

-KEYNOTE)סרטן ראש וצוואר מתקדם מקומית של תאי קשקש 

412)

Head & Neck ר גוטפלד"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT030

40999?term=MK-

3475-412&rank=1

220660-17NCT03765918

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

Head & Neck ר גוטפלד"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

65918?cond=NCT03

765918&rank=1

230268-17NCT03284424 
להערכת הבטיחות והיעילות , גלוי תווית עם זרוע טיפול אחת, 2מחקר שלב 

של השימוש בפמברוליזומאב לטיפול במשתתפים עם סרטן עור נשנה או 

.גרורתי של תאי קשקש

SCC עורי ר גוטפלד"ד
https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT032

84424

240519-17NCT02831959 

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 

ר בלומנטל"ד
brain 

metastastases

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02831959?cond=N

CT02831959&rank=

1

250010-17NCT02915744

-NKTRלהערכת , מרכזי עם תווית גלויה-רב,  אקראי3מחקר שלב 

אצל מטופלים עם סרטן  (TPC)  לעומת טיפול לפי בחירת הרופא 102

, אשר טופלו בעבר באנתרציקלין, שד גרורתי וגרורות יציבות במוח

.טקסן וקפסיטבין

Breastוולף' פרופ

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02915744?term=15

-102-14&rank=1

260197-17NCT03125902

מבוקר פלצבו ,כפול סמיות, אקראי, רב מרכזי, IIIמחקר פאזה 

 (PD-L1נוגדן נגד ) (ATEZOLIZUMAB)להערכת אטזוליזומאב 

לעומת פלצבו בשילוב  (PACLITAXEL)בשילוב פקליטקסל

 TRIPLE)פקליטקסל בחולות סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים 

NEGATIVE ) מתקדם מקומית שאינו נתיח או גרורתי שלא טופלו.

Breastוולף' פרופ

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT031

25902?term=MO391

96&rank=1

270664-13NCT02032823

OLYMPIA - זרוע של 3שלב , בביקורת פלצבו, מחקר כפול סמיות 

ובנטי בסרטן שד ’לעומת פלצבו כטיפול אדג (®Olaparib)אולאפאריב 

HER2(-) 1/2מוטציה חיובית , ראשוניBRCA אשר עברו הסרה 

-ובנטי או נאו’כירורגית מקומית של הגידול בתוספת טיפול אדג

.ובנטי’אדג

Breastוולף' פרופ

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02032823?term=D

081CC00006&rank=

1

280687-18NCT03725059

כפול סמיות על השימוש בפמברוליזומאב לעומת ,  אקראיIIIמחקר שלב 

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

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

 2לקולטן לאסטרוגן ושלילי לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 

(ER+/HER2-) (KEYNOTE-756)

Breastזוננבליק' דר

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03725059?cond=n

ct03725059&rank=1

https://clinicaltrials.gov/show/NCT02872116
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872116?term=CA209-649&recrs=a&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872116?term=CA209-649&recrs=a&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872116?term=CA209-649&recrs=a&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872116?term=CA209-649&recrs=a&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872116?term=CA209-649&recrs=a&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02872116?term=CA209-649&recrs=a&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03221426?term=MK3475-585&recrs=ab&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03221426?term=MK3475-585&recrs=ab&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03221426?term=MK3475-585&recrs=ab&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03221426?term=MK3475-585&recrs=ab&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03221426?term=MK3475-585&recrs=ab&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03221426?term=MK3475-585&recrs=ab&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00030732?cond=Pancreas+Cancer&cntry=IL&draw=3&rank=27
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00030732?cond=Pancreas+Cancer&cntry=IL&draw=3&rank=27
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00030732?cond=Pancreas+Cancer&cntry=IL&draw=3&rank=27
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00030732?cond=Pancreas+Cancer&cntry=IL&draw=3&rank=27
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00030732?cond=Pancreas+Cancer&cntry=IL&draw=3&rank=27
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03126435?term=ravit+geva&cond=Pancreas+Cancer&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03126435?term=ravit+geva&cond=Pancreas+Cancer&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03126435?term=ravit+geva&cond=Pancreas+Cancer&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03126435?term=ravit+geva&cond=Pancreas+Cancer&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03126435?term=ravit+geva&cond=Pancreas+Cancer&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03126435?term=ravit+geva&cond=Pancreas+Cancer&rank=1
https://clinicaltrials.gov/show/NCT03284424
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03284424
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03284424
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03284424
https://clinicaltrials.gov/show/NCT02831959
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725059?cond=nct03725059&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725059?cond=nct03725059&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725059?cond=nct03725059&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725059?cond=nct03725059&rank=1


Oncology Clinical Studies 01/04/2019 Page 3 of 4

מספר 

הלסינקי
כותרת המחקרNCTמספר 

חוקר 

ראשי
תחום

פרטים נוספים 

 Clinicalבאתר 

Trial:

2019אפריל :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 

290557-18NCT03499899

רב מרכזי , זרועי-תלת, בחלוקה אקראית, גלוי תווית, IIמחקר פאזה 

או עם , (PDR001)במתן משולב עם ספרטליזומאב , LAG525של 

כטיפול קו ראשון או , או עם קרבופלטין, ספרטליזומאב וקרבופלטין

 הסמנים3-שני במטופלים עם סרטן שד מתקדם שלילי ל

Breastזוננבליק' דר

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03499899?cond=n

ct03499899&rank=1

300169-17NCT02614794 

Phase 2 Randomized, Double-Blinded, Controlled Study of 

Tucatinib

vs. Placebo in Combination with Capecitabine and 

Trastuzumab in

Patients with Pretreated Unresectable Locally Advanced or 

Metastatic

Breastוולף' פרופ

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT026

14794?cond=NCT02

614794&rank=1

310178-17NCT03056755

, בן שתי קבוצות, 2תווית בשלב -גלוי, מרכזי-רב, ניסוי לא השוואתי

ביחד עם  (Alpelisib)להערכת היעילות והבטיחות של מתן אלפליסיב 

עם , עבור אנשים עם סרטן שד מתקדם, פולבסטרנט או לטרוזול

 שהתקדם במהלך או HER2-ושלילי ל+ PIK3CA, HRות בגן /מוטציה

.CDK 4/6 (CBYL719X2402)לאחר טיפול באמצעות עיכוב 

Breastוולף' פרופ

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03056755?term=C

BYL719X2402&recr

s=ab&rank=1

320632-16NCT02855944

אקראי , מרכזי- רב3מחקר שלב : (רוקפריב בטיפול בסרטן השחלות

של רוקפריב לעומת כימותרפיה במטופלות עם סרטן אפיתליאלי 

מדרגה גבוהה בשחלות או בחצוצרות אשר חוו הישנות או סרטן 

.BRCAראשוני בצפק ויש להן מוטציה בגן 

Ovaryספרא' פרופ

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT028

55944?term=CO-

338-043&rank=1

330558-17NCT03106987

רב מרכזי של , מבוקר פלסבו, כפול סמיות, אקראי, ב3מחקר שלב 

טיפול תחזוקה חוזר עם אולפריב במטופלות עם סרטן שחלות 

 ומגיבות לכימותרפיית פלטינום PARPi-אפיתליאלי שטופלו בעבר ב

(OReO)חוזרת 

תמר ' פרופ

ספרא
Ovary

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT031

06987?titles=A+Pha

se+IIIb%2C+Rando

mised%2C+Double-

blind%2C+Placebo-

controlled%2C+Multi

centre+Study+of+Ol

aparib+Maintenance

340765-18NCT03740165

כפול סמיות על השימוש בכימותרפיה עם או ,  אקראי3מחקר שלב 

, בלי פמברוליזומאב ולאחר מכן טיפול אחזקה באולפאריב או בפלצבו

בשלב מתקדם  (EOC)כטיפול קו ראשון בסרטן שחלות אפיתליאלי 

brCAללא מוטציה בגן 

תמר ' פרופ

ספרא
Ovary

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT037

40165?cond=NCT03

740165&rank=1

310559-18NCT03635567

בביקורת פלצבו על השימוש , כפול סמיות,  אקראי3ניסוי שלב 

ביחד עם כימותרפיה לעומת השימוש  (MK-3475)בפמברוליזומאב 

בכימותרפיה ביחד עם פלצבו לטיפול קו ראשון בסרטן צוואר הרחם 

(KEYNOTE-826)נשנה או גרורתי , מתמשך

תמר ' פרופ

CERVIXספרא

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T03635567?cond=n

ct03635567&rank=1

310906-18

כפול סמיות של טיפול משמר , בהקצאה אקראית, 3 מחקר שלב 

בסלינקסור לעומת פלצבו בקרב מטופלות עם סרטן מתקדם או נשנה 

לאחר טיפול בכימותרפיה משולבת, של רירית הרחם

תמר ' פרופ

Uterusספרא

340700-17NCT02975934

TRITON 3: A Study of Rucaparib Verses Physician's 

Choice of Therapy in Patients With Metastatic Castration-

resistant Prostate Cancer and Homologous Recombination 

Gene Deficiency

Prostate ר סריד"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02975934?cond=N

CT02975934&rank=

1

340167-17NCT02952534

TRITON2: A Multicenter, Open-label Phase 2 Study of 

Rucaparib in Patients with Metastatic Castration-resistant 

Prostate Cancer Associated with Homologous 

Recombination Deficiency

Prostate ר סריד"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02952534?cond=N

CT02952534&rank=

1

350591-16NCT02872714 

עם חומר יחיד להערכת , רב מרכזי, בתווית פתוחה, 2מחקר שלב 

 בנבדקים עם סרטן מסוג INCB054828היעילות והבטיחות של 

, קרצינומה של האורותל שהנו גרורתי או שאינו ניתן לכריתה בניתוח

FGF/FGFR-והנושא שינויים ב

Urotheliumר סריד"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/results?c

ond=&term=INCB+5

4828-

201&cntry1=&state1

=&recrs=a

370757-16NCT02811861

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

להשוואת היעילות והבטיחות של לנבטיניב בשילוב עם אברולימוס או 

פמברוליזומאב לעומת סוניטיניב בלבד כטיפול קו ראשון בנבדקים עם 

(CLEAR)קרצינומה מתקדמת של תאי הכליה 

Kidneyר סריד"ד

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02811861?term=E

7080-G000-

307&recrs=ab&rank

=1

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03499899?cond=nct03499899&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03499899?cond=nct03499899&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03499899?cond=nct03499899&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03499899?cond=nct03499899&rank=1
https://clinicaltrials.gov/show/NCT02614794
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02614794?cond=NCT02614794&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02614794?cond=NCT02614794&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02614794?cond=NCT02614794&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02614794?cond=NCT02614794&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03635567?cond=nct03635567&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03635567?cond=nct03635567&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03635567?cond=nct03635567&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03635567?cond=nct03635567&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975934?cond=NCT02975934&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975934?cond=NCT02975934&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975934?cond=NCT02975934&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975934?cond=NCT02975934&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02975934?cond=NCT02975934&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02952534?cond=NCT02952534&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02952534?cond=NCT02952534&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02952534?cond=NCT02952534&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02952534?cond=NCT02952534&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02952534?cond=NCT02952534&rank=1
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2019אפריל :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 

380283-15NCT02414139

 פומי cMETשל מעכב , בשלוש זרועות, רב מרכזי, 2מחקר פאזה 

INC280 במטופלים מבוגרים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם 

 EGFR-במצב מתקדם שלא נושאים מוטציה ב (NSCLC)קטנים 

(wild-type) , אשר טופלו בעבר עם קו אחד או שני קווים של טיפול

.גרורתית/סיסטמי עבור מחלה מתקדמת

' פרופ

Lungמרימסקי

https://www.clinicaltri

als.gov/ct2/show/NC

T02414139?term=CI

NC280A2201&rank=

1

390199-18NCT03515837

כימותרפיה + של טיפול בפמטרקסד , כפול סמיות,  אקראי3חקר שלב 

, (MK-3475)עם או בלי פמברוליזומאב , המבוססת על פלטינום

ל ,  TKI- העמידים לEGFR-במשתתפים עם גידולים בעלי מוטציה ב

ממקור  (NSCLC)סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים 

KEYNOTE-789)שאינו תאי קשקש 

Lungר שמאי"ד

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT035

15837?titles=%28M

K-3475%29+in+TKI-

resistant+EGFR-

mutated+Tumors+in

+Metastatic+Non-

400349-17NCT03178552

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

410064-18NCT03456063

להערכה של היעילות , אקראי, רב מרכזי, כפול סמיות, 3מחקר פאזה 

ובנטי עם אטזוליזומאב בהשוואה 'אדג-והבטיחות של טיפול נאו

במטופלים עם סרטן , לפלצבו בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינה

 מסוים3b או 3a , 2בשלב -ריאות של תאים לא קטנים הניתן לכריתה

עופר ' פרופ

Lungמרימסקי

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT034

56063?titles=A+PHA

SE+III%2C+DOUBL

E-

BLINDED%2C+MUL

TICENTER%2C+RA

NDOMIZED+STUD

420182-17NCT02654587 
A randomized parallel group phase III trial of OSE2101 as 

2nd or 3rd line compared with

ר סיוון "ד

Lungשמאי

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT026

54587?cond=NCT02

654587&rank=1

430199-18NCT03515837

כימותרפיה + של טיפול בפמטרקסד , כפול סמיות,  אקראי3חקר שלב 

, (MK-3475)עם או בלי פמברוליזומאב , המבוססת על פלטינום

ל ,  TKI- העמידים לEGFR-במשתתפים עם גידולים בעלי מוטציה ב

ממקור  (NSCLC)סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים 

KEYNOTE-789)שאינו תאי קשקש 

ר סיוון "ד

Lungשמאי

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT035

15837?titles=%28M

K-3475%29+in+TKI-

resistant+EGFR-

mutated+Tumors+in

+Metastatic+Non-

squamous+Non-

אין430668-17

,מספר המשתתפים במרכז זה, רציונל לביצוע הניסוי, מטרת הניסוי

להוצאה, הכללה-לאי, קריטריונים להכללה, מין, גיל, אופן הגיוס לניסוי

ילדים, נשים בהריון)התייחסות להכללת אוכלוסיות מיוחדות , מהניסוי

משך הניסוי הרפואי, משך הטיפול לכל משתתף, (וחסרי כושר שיפוט

(במהלך ובתום הטיפול)ותוכנית המעקב הקליני 

' פרופ

מחקר דגימותLungמרימסקי

440157-18NCT02606461

A PHASE 2-3, MULTICENTER, RANDOMIZED, 

DOUBLEBLIND

STUDY OF SELINEXOR (KPT-330) VERSUS

PLACEBO IN PATIENTS WITH ADVANCED

' פרופ

sarcomaמרימסקי

https://clinicaltrials.g

ov/ct2/show/NCT026

06461?cond=NCT02

606461&rank=1

https://clinicaltrials.gov/show/NCT03515837
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03515837?titles=%28MK-3475%29+in+TKI-resistant+EGFR-mutated+Tumors+in+Metastatic+Non-squamous+Non-small+Cell+Lung+Cancer+%28NSCLC%29+Participants+%28KEYNOTE-789%29&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03515837?titles=%28MK-3475%29+in+TKI-resistant+EGFR-mutated+Tumors+in+Metastatic+Non-squamous+Non-small+Cell+Lung+Cancer+%28NSCLC%29+Participants+%28KEYNOTE-789%29&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03515837?titles=%28MK-3475%29+in+TKI-resistant+EGFR-mutated+Tumors+in+Metastatic+Non-squamous+Non-small+Cell+Lung+Cancer+%28NSCLC%29+Participants+%28KEYNOTE-789%29&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03515837?titles=%28MK-3475%29+in+TKI-resistant+EGFR-mutated+Tumors+in+Metastatic+Non-squamous+Non-small+Cell+Lung+Cancer+%28NSCLC%29+Participants+%28KEYNOTE-789%29&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03515837?titles=%28MK-3475%29+in+TKI-resistant+EGFR-mutated+Tumors+in+Metastatic+Non-squamous+Non-small+Cell+Lung+Cancer+%28NSCLC%29+Participants+%28KEYNOTE-789%29&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03515837?titles=%28MK-3475%29+in+TKI-resistant+EGFR-mutated+Tumors+in+Metastatic+Non-squamous+Non-small+Cell+Lung+Cancer+%28NSCLC%29+Participants+%28KEYNOTE-789%29&rank=1
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