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ΠΑΛΙΕ ΜΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

 

20110277 

Μια προοπτικι μελζτθ παρατιρθςθσ για τθν αξιολόγθςθ του χρόνου παραμονισ ςτθ 

κεραπεία με XGEVA 120 mg Q4W για τθν Πρόλθψθ κελετικϊν υμβάντων (SRE) ςε 

αςκενείσ με μεταςτάςεισ ςτα οςτά και ςυμπαγείσ όγκουσ ςτθ ςυνικθ κλινικι πρακτικι. 

 

20120286 

Μία προοπτικι μελζτθ παρατιρθςθσ τθσ χριςθσ του Vectibix ςτο πλαίςιο κεραπείασ 1θσ 

και 2θσ γραμμισ ςε αςκενείσ με μεταςτατικό ορκολογικόκαρκίνο (mCRC) και KRAS/NRAS 

αγριου τφπου (wt) για τθν αξιολόγθςθ του τρόπου χριςθσ και των δεικτϊν ςυνολικισ 

ανταπόκριςθσ 

OBS13597- 0ZONE 

Προοπτικι , διεκνισ μθ ςυγκριτικι μελζτθ παρατιρθςθσ με ςκοπό τθν περιγραφι τθσ 

αςφ'αλειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του ZALTRAP ορθγοφμενο ςε ςυνδιαςμό με 

FOLFIRI ια τθ κεραπεία αςκενϊν με μεταςτατικό ορκοκολικό καρκίνο ςτθν τρζχουςα 

κλινικι πρακτικι : Μελζτθ Αςφάλειασ (PASS). 

XM22-ONC-40079 

Προοπτικι μελζτθ Παράταςθσ (cohort study) τθσ χριςθσ του Longuex ( λιπεγκφιλγραςτίμθ) 

ςτθν κλινικι πράξθ για τθν προφυλακτικι κεραπερία τθσ προκαλοφμενθσ από 

χθμειοκεραπεία ουδετεροπενίασ ςε ενιλικεσ αςκενείσ με ςυμπαγείσ όγκουσ ι 

αιματολογικζσ νεοπλαςματικζσ αςκενείσ που λαμβανουν μυελοκαταςταλτικι 

χθμειοκεραπεία. (ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΗ) 

EMR062202_567 SECURE 

Προοπτικι Μελζτθ Παρατιρθςθσ τθσ Κλινικισ Πρακτικισ ςτθ Διαχείριςθ του Μεταςτατικοφ 

Καρκίνου του Παχζοσ εντζρου με Θεραπεία 1θσ Γραμμισ με Erditux ςε ςυνδυαςμό με 

Χθμειοκεραπεία. (ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΗ) 

NIPMS-GENESIS-ONCO-GRC-001 

Πολυκεντρικι, προοπτικι μελζτθ κοόρτθσ για τθν παροχι ςτοιχείων ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ για τθν επίδραςθ τθσ κεραπείασ με nab-πακλιταξζλθ (ABRAXANE) ςτισ κλινικζσ 

εκβάςεισ και τθ ςχετιηόμενθ με τθν υγεία ποιότθτα ηωισ ςε ςακενείσ με μεταςτατικό 

καρκίνο του μαςτοφ ςτθν Ελλάδα. (ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΗ) 

 

  



2 
 

ΠΑΛΙΕ ΜΕΛΕΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΕ 

20070782 

Μία τυχαιοποιθμζνθ διπλά ελεγχόμενθ ζναντι εικονικοφ φαρμάκου μελζτθ για τθν 

εκτίμθςθ τθσ μακροχρόνιασ αςφάλειασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ δαρβεποετίνθσ άλφα 

χορθγοφμενθσ ςε δόςθσ των 500mg μία φορά κάκε 3 εβδομάδεσ ςε αναιμικοφσ αςκενείσ με 

προχωριμζνο μθ μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεφμονα που λαμβανουν χθμειοκεραπεία 

πολλαπλϊν κφκλων. 

PR-30-5010-C 

Μία τυχαιοποιθμζνθ ανοιχτισ επιςιμανςθσ πολυκεντρικι ελεγχόμενθ μελζτθ φαςθσ ΙΙΙ του 

niraparib ζναντι τθσ επιλογισ του ιατροφ ςε αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ που ζχουν 

ιδθ λάβει αγωγι αρνθτικοφσ ςε HER2 που φζρουν τθ μετάλαξθ BRCA ςτθ γαμετικι 

ςειρά.''A phase III, randomized, open label, multicenter, controlled trial of niraparib versus 

physician's choice in previously-treated, HER 2 negative, germline BRCA mutation-positive 

breast cancer patients''. 

9785-MA-1001 

Μία τυχαιοποιθμζνθ διπλά τυφλι ελεγχόμενθ με εικονικό φάρμακο μελζτθ φάςθσ ΙΙΙβ για 

τθν αποτελεςματικότθτα και τθν αςφάλεια τθσ ςυνεχιηόμενθσ κεραπείασ με ενηαλουταμιδθ 

αςκενείσ με ευνουχοάντοχο μεταςτατικό καρκίνο του προςτάτθ οι οποίοι λαμβάνουν 

κεραπεία με δοςεταξζλθ και πρεδνιηολόνθ μετά τθν αεξζλθξθ τθσ νοςου υπό μονοκεραπεία 

με ενηαλουταμιδθ και που δεν είχαν λαβει ςτο παρελκόν χθμειοκεραπεία 

MK-3475-048 

Μία Φάςθσ 3 Κλινικι Μελζτθ τθσ Πεμπρολιηουμάμπθσ (Pembrolizumab) (MK - 3475) ςτθ 

Θεραπεία Πρϊτθσ Γραμμισ του Τποτροπιάηοντοσ/Μεταςτατικοφ Καρκινϊματοσ εκ 

Πλακωδϊν Κυττάρων Κεφαλισ και Σραχιλου.  

Β7391003 

Μία τυχαιοποιθμζνθ, διπλά τυφλι μελζτθ φάςθσ 3 του ςυνδυαςμοφ PF-06439535 με 

Πακλιταξζλθ-Καρβοπλατίνθ και του ςυνδυαςμοφ Μπεβαςιηουμάμπθσ με Πακλιταξζλθ-

Καρβοπλατίνθ για τθ κεραπεία πρϊτθσ γραμμισ ςε αςκενείσ με προχωρθμζνο μθ πλακϊδθ 

μθ μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων.  

D419BC00001 

Μιασ φάςθσ ΙΙΙ, τυχαιοποιθμζνθ, ανοικτισ επιςιμανςθσ, ελεγχόμενθ, πολυκεντρικι, 

παγκόςμια μελζτθ τθσ μονοκεραπείασ MEDI4736 και του MEDI4736 ςε ςυνδυαςμό με 

Tremelimumab ςτθν πρϊτθ γραμμι ζναντι κακιερωμζνθσ χθμειοκεραπείασ ςε αςκενείσ με 

μθ εξαιρζςιμο ςταδίου IV ουροκθλιακό καρκίνο τθσ ουροδόχου κφςτθσ – DANUBE. 

B9991009 

Μία φάςθσ 3, πολυκεντρικι, τυχαιοποιθμζνθ, ανοικτισ επιςιμανςθσ μελζτθ 

αβελουμάμπθσ (MSB0010718C) μόνθ ι ςε ςυνδιαςμό με Πεγκυλιωμζνθ Λιποςωμιακι 

Δοξορουβικίνθ ζναντι Πεγκυλιωμζνθσ Λιποςωμιακισ Δοξορουβικίνθσ μόνθ ςε αςκενείσ με 

ανκεκτικό ςτθν Πλατίνθ καρκίνο των Ωοκθκϊν.  
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ΜΟ29983 

Ανοικτι, ενόσ ςκζλουσ, πολυκεντρικι μελζτθ τθσ αςφάλειασ τθσ ατεηολιηουμάμπθσ ςε 

τοπικά προςωρθμζνο ι μεταςτατικό ουροκθλιακό ι μθ-ουροκθλιακό καρκίνωμα του 

ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

ΑΝΟΙΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΑΘΕΝΩΝ 

CA209-651 

Ανοικτι, τυχαιοποιθμζνθ, δφο ςκελϊν, φάςθσ ΙΙΙ μελζτθ του nivolumab ςε ςυνδυαςμό με 

ipilimumab ζναντι κεραπείασ Extreme 

(cetuximab+ςιςπλατίνθ/καρβοπλαςτίνθ+φκοριοουρακίλθ) ωσ πρϊτθσ γραμμισ καραπείασ 

ςτο υποτροπιάηον ι μεταςτατικό καρκίνωμα κεφαλισ και τραχιλου από πλακϊδεσ 

επικιλιο (SCCHN).'' 

CA 209-649 

Μία τυχαιοποιθμζνθ, πολυκεντρικι, ανοικτι, Φάςθσ 3 μελζτθ του ςυνδυαςμοφ nivolumab 

και ipilimumab ζναντι του ςυνδυαςμοφ οξαλιπλατίνθσ και φκοριοπυριμιδίνθσ ςε άτομα με 

προθγουμζνωσ μθ αντιμετωπιςμζνο, προχωρθμζνο ι μεταςτατικό καρκίνο του ςτομάχου ι 

τθσ γαςτροοιςοφαγικισ ςυμβολισ 

PM1183-C-003-14 

Συχαιοποιθμζνθ κλινικι δοκιμι φάςθσ ΙΙΙ τθσ Λουρμπινεκτεδίνθσ 

(PM01183)/Δοξπρουβικίνθσ (DOX) ζναντι κυκλοδωςφαμίδθσ (CTX), τθσ δοξορουβικίνθσ 

(DOX) και τθσ Βινκριςτίνθσ (VCR) (CAV) ι τθσ τοποτεκάνθσ ωσ κεραπεία ςε αςκενείσ με 

Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεφμονα (SCLC) οι οποίοι ζχουν αποτφχει ςε μία 

προθγοφμενθ γραμμι κεραπείασ που περιείχε Πλατίνα. (Δοκιμι ATLANTIS). 

CLEE011A2404 

Ανοιχτι, πολυκεντρικι μελζτθ φάςθσ IIIb για τθν εκτίμθςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του ribociclib (LEE011) ςε ςυνδυαςμό με λετροηόλθ για τθν κεραπεία 

ανδρϊν και μετεμμθνοπαυςιακϊν γυναικϊν με κετικό ςε ορμονικό υποδοχζα (HR+) HER2-

αρνθτικό (HER2-)προχωρθμζνο καρκίνο του μαςτοφ χωρίσ προθγοφμενθ ορμονικι 

κεραπεία για τθν προχωρθμζνθ νόςο. 

I3Y-MC-JPCF 

Μία Ανοιχτοφ χεδιαςμοφ, Συχαιοποιθμζνθ Μελζτθ Φάςθσ 3 του Abemaciclib ςε 

υνδκαςμό με τθ υνικθ Επικουρικι Ενδοκρινικι Θεραπζια ζναντι τθσ υνικουσ 

Επικουρικισ Ενδοκρινικισ Θεραπείασ Μόνο, ςε Αςκενείσ με Τψθλοφ Κινδφνου, Πρϊιμου 

ταδίου Καρκίνο του Μαςτοφ με Θετικοφσ Λεμφαδζνεσ, Θετικοφσ Ορμονικοφσ Τποδοχείσ 

και Αρνθτικό Τποδοχζα 2 του Ανκρϊπινου Επιδερμικοφ Αυξθτικοφ Παράγοντα. 

 


