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L.p. Nazwa badania  
Numer 

protokołu  
Obszar 

Nazwa 

Sponsora 

Komórka organizacyjna 

prowadząca badanie 
Główny Badacz 

 

BADANIA Z AKTYWNĄ REKRUTACJĄ 
 

1 

 

„Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III 

oceniające stosowanie pembrolizumabu w porównaniu z placebo w 

skojarzeniu z chemioterapią adiuwantową z lub bez radioterapii  w 

leczeniu nowo rozpoznanego raka endometrium wysokiego ryzyka 

po operacji ukierunkowanej na wyleczenie (KEYNOTE 

B21/ENGOT-en11 / GOG-3053) ”   

 

MK-3475-B21 
rak 

endometrium 
MSD Polska 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. n. med. 

Tomasz Kubiatowski 

 

2 

 

„Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie 

ślepej próby porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 

niraparybu z placebo u pacjentów po radykalnym leczeniu HER-2 

ujemnego raka piersi z obecnością mutacji BRCA lub potrójnie 

ujemnego raka piersi pozostających w molekularnej fazie choroby 

określonej na podstawie obecności krążącego nowotworowego 

DNA (ZEST)” 

 

213831 rak piersi GSK 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Lek. med. Agnieszka 

Chmielewska 

3 

 

„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby 

kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność i 

bezpieczeństwo kapiwasertybu i abirateronu w porównaniu do 

placebo i abirateronu w leczeniu chorych z noworozpoznanym 

rozsianym hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego 

(mHSPC) z niedoborem PTEN” 

 

CAPItello-281 rak prostaty Astra Zeneca 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej  

Dr hab. n. med. 

Tomasz Kubiatowski 

 

4 

 

„Randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe, dwuramienne badanie 

fazy 3 porównujące futuximab/modotuximab  

w skojarzeniu z triflurydyną/typiracylem do monoterapii 

triflurydyną/typiracylem, z częścią wprowadzającą dotyczącą 

bezpieczeństwa, prowadzone u uczestników bez mutacji w genach 

KRAS/NRAS i BRAF z przerzutowym rakiem jelita grubego 

wcześniej leczonych standardowym leczeniem i terapią anty-

EGFR” 

CL3-95026-001-

POL 

 

rak jelita 

grubego 
SERVIER 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. n. med. 

Tomasz Kubiatowski 

 

Aktualne na dzień: 06-09-2022 
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5 

 

„Dwuramienne, podwójnie zaślepione badanie III fazy, mające na 

celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu (MK-

3475) w porównaniu z placebo, jako terapii wspomagającej u 

uczestników z rakiem wątrobowokomórkowym i całkowitą 

odpowiedzią radiologiczną po resekcji chirurgicznej lub miejscowej 

ablacji” 

 

MK-3475-937 rak wątroby MSD Polska 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. n. med. 

Tomasz Kubiatowski 

 

6 

 

„Otwarte, wieloośrodkowe badanie I fazy z eskalacją dawki do 

oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki produktu 

CPL304110 podawanego doustnie dorosłym uczestnikom z 

zaawansowanymi guzami litymi” 

 

01FGFR2018 guzy lite 
Celon Pharma 

S.A. 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. n. med. 

Tomasz Kubiatowski 

 

7 

 

„Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo 

badanie fazy 3 dotyczące Debio 1143 w połączeniu z chemioterapią 

opartą na platynie i standardową radioterapią u pacjentów z 

miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy 

lub szyi, zakwalifikowanych do jednoczasowej chemio 

radioterapii” 

 

DEBIO  

1143-SCCHN-

301 

rak głowy i szyi 
Merck Sp. z o. 

o. 
Klinika Radioterapii 

Prof. dr hab. n. med. 

Sergiusz Nawrocki 

8 

 

„Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo 

badanie III fazy dotyczące atezolizumabu z lub bez tiragolumabu 

(przeciwciało anty-TIGIT) u pacjentów z nieoperacyjnym rakiem 

płaskonabłonkowym przełyku, u których nie doszło do progresji 

raka po jednoczasowej chemio radioterapii.” 

 

YO42137 rak przełyku Roche Klinika Radioterapii 
Dr n. med. Ewa 

Wasilewska-Teśluk 

9 

 

„Badanie III fazy dotyczące pembrolizumabu (MK-3475) w 

skojarzeniu z jednoczesna chemioradioterapią, a następnie 

pembrolizumabem z lub bez olaparibu VS równoczesna 

chemioradioterapia, a następnie durwalumab u uczestników z 

nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym, 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca III stopnia (NSCLC).” 

 

 

MK-7339-012 rak płuc MSD Polska Klinika Radioterapii 
Prof. dr hab. n. med. 

Sergiusz Nawrocki 
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10 

 

„Otwarte, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie 

durwalumabu, II Fazy, u pacjentów po radioterapii w III stadium 

nieoperacyjnego raka drobnokomórkowego płuc, który nie 

kwalifikuje się do chemioterapii” 

 

DUART - 

D4194C00009 
rak płuc Parexel 

 

Klinika Radioterapii 

 

Prof. dr hab. n. med. 

Sergiusz Nawrocki 

11 

 

„Otwarte, randomizowane badanie III fazy dotyczące 

atezolizumabu i tiragolumabu w porównaniu z durwalumabem u 

pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym 

nieoperacyjnym rakiem płuca w stadium III, u których nie doszło 

do progresji po jednoczesnej chemoradioterapii opartej na 

platynie.” 

 

GO41854 rak płuc Roche Klinika Radioterapii 
Prof. dr hab. n. med. 

Sergiusz Nawrocki 

12 

 

„Randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 3, 

oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stereotaktycznej 

radioterapii (SBRT) z lub bez pembrolizumabu (MK-3475) u 

uczestników z nieresekcyjnym stadium I lub II 

niedrobnokomórkowego rak płuc (NSCLC)” 

 

MK-3475-867 rak płuc MSD Polska Klinika Radioterapii 

 

Prof. dr hab. n. med. 

Sergiusz Nawrocki 

13 

 

„Nieinterwencyjne, obserwacyjne, wieloośrodkowe badanie mające 

na celu zebranie danych z rutynowej praktyki klinicznej 

dotyczących postępowania z chorymi na nieoperacyjnego 

niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium 

klinicznego zaawansowania, poddawanych radykalnej radioterapii 

w Polsce” 

 

D4194R00026 

DESCARTHES 

 

rak płuc 

Soft 

Communication

/Astra Zeneca 

Klinika Radioterapii 

 

Prof. dr hab. n. med. 

Sergiusz Nawrocki 
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14 

 

„Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie 

fazy Ib/II, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i farmakokinetyki 

zmodyfikowanego dożylnego schematu dawkowania tafasitamabu 

w skojarzeniu z lenalidomidem (LEN) u pacjentów z nawrotowym 

lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek 

B (R/R DLBCL) (MINDway)” 

 

MOR208C115 

 
chłoniak 

MorhpoSys 
 

Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

15 

 

„Wieloośrodkowe, otwarte badanie koszykowe 2 fazy, prowadzone 

w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności MK-2140 w 

monoterapii i w leczeniu skojarzonym u uczestników z 

nowotworami z komórek B o agresywnym i powolnym przebiegu” 

 

MK-2140-006 

 
chłoniak MSD Polska 

Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

16 

 

„Badania klinicznego II/III fazy prowadzonego jako próba otwarta 

z randomizacją i grupą kontrolną oceniającego preparat KRT-232 u 

chorych na mielofibrozę pierwotną (PMF), mielofibrozę wywołaną 

czerwienicą prawdziwą (post-PV-MF) lub mielofibrozę wywołaną 

nadpłytkowością samoistną (post-ET-MF), u których wystąpił 

nawrót lub oporność na leczenie z użyciem inhibitorów JAK” 

 

KRT-232-101 mielofibroza Parexel 
Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

17 

 

„Badanie kliniczne oceniające imetelstat (GRN163L) u zależnych 

od przetoczeń chorych na zespół mielodysplastyczny (MDS) o 

niskim lub pośrednim-1 ryzyku zgodnie z Międzynarodowym 

Indeksem Prognostycznym (IPSS), u których wystąpił nawrót lub 

lekooporność po stosowaniu czynników stymulujących 

erytropoezę” 

 

63935937MDS

300 

zespół 

mielodysplastycz

ny 

 

Parexel 
Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

18 

 

„Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, 

wieloośrodkowe badanie fazy iii mające na celu ocenę skuteczności 

i bezpieczeństwa stosowania mosunetuzumabu w skojarzeniu z 

lenalidomidem w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z 

lenalidomidem u pacjentów z chłoniakiem grudkowym po co 

najmniej jednej linii leczenia systemowego ” 

 

GO42909 chłoniak Roche 
Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 
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„Badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia 

glofitamabem w skojarzeniu z rytuksymabem (R) oraz 

cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem 

(CHOP) wcześniej nieleczonego chłoniaka rozlanego z dużych 

komórek B u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka na podstawie 

oznaczenia krążącego DNA nowotworow ego (ct)DNA.” 

. 

GO43075 chłoniak Roche 
Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

20 

 

„Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, 

wieloośrodkowe badanie III fazy oceniające skuteczność i 

bezpieczeństwo glofitamabu w skojarzeniu z gemcytabiną i 

oksaliplatyną w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z 

gemcytabiną i oksaliplatyną u pacjentów z nawracającym/opornym 

chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B.” 

 

GO41944 chłoniak Roche 
Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

21 

 

„Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej 

próby badanie fazy III porównujące podawanie ponatynibu lub 

imatynibu, w połączeniu z chemioterapią o zmniejszonej 

intensywności u pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką 

limfoblastyczną ze stwierdzonym chromosomem Philadelphia (Ph+ 

ALL)” 

 

 

Ponatinib-3001 

białaczka 

limfoblastyczna 

Pharm Research 

/Takeda 

Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

22 

 

„Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne, prowadzone 

w grupach równoległych, z grupąkontrolną otrzymującą placebo, 

oceniające skuteczność wyrobu DAV132 w zapobieganiu infekcji 

Clostridioides difficile u pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą 

białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego 

ryzyka leczonych intensywną chemioterapią.” 

 

 

 

DAV132-CL-

3001 

białaczka 

szpikowa lub 

zespół 

mielodysplastycz

ny 

Da Volterra  
Oddział Kliniczny  

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 
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3 

 

„Leczenie z pominięciem radioterapii dobrze rokujących chorych 

na wczesną postacią chłoniaka Hodgkina definiowanych niską 

metaboliczną objętością guza oraz negatywnym wynikiem 

wczesnego badania PET po 2 cyklach chemioterapii.” 

 

 

 

Rafting 
chłoniak GUM 

Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Lek. med. Edyta 

Subocz 

24 

 

„Efektywność i bezpieczeństwo leczenia konsolidującego 

brentuksymabem vedotin (BV)  pacjentów z chłoniakiem Hodgkina 

(HL) poddanych autologicznemu przeszczepieniu komórek 

krwiotwórczych (ASCT). Prospektywne, wieloośrodkowe badanie 

obserwacyjne.” 

 

 

BV MAZOVIA chłoniak GUM 
Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Lek. med. Edyta 

Subocz 

25 

 

„Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 

III, oceniające stosowanie epkorytamabu w porównaniu z 

chemioterapią wybraną przez badacza w nawrotowej/opornej na 

leczenie postaci chłoniaka rozlanego z dużych komórek B.” 

 

 

GCT3013-05 chłoniak Genmab / Iqvia  
Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

26 

 

„Badanie fazy Ib/II produktu APG-2575 stosowanego w 

monoterapii lub w połączeniu z innymi produktami 

leczniczymi/lekami u pacjentów z nawracającą i/lub oporną 

przewlekłą białaczką limfocytową (CLL)/chłoniakiem z małych 

limfocytów (SLL) (badanie SACRED).” 

 

 

APG-

2575CU101/SA

CRED 

 

białaczka 

limfocytowa/ 

chłoniak SLL 

 

Cromos Pharma 

 

Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

27 

 

„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i 

rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą 

białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20” 

 

 

PALG ALL7 

“OVERALL” 

 

białaczka 

limfocytowa 
NIO 

Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

https://pl.linkedin.com/company/cromos-pharma
https://pl.linkedin.com/company/cromos-pharma
https://pl.linkedin.com/company/cromos-pharma
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BADANIA Z ZAMKNIĘTĄ REKRUTACJĄ 
 

1 

 

"Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone z zastosowaniem 

metodyki podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie 

III fazy oceniające stosowanie w leczeniu podtrzymującym 

Olaparibu w monoterapii, u pacjentów z rozpoznaniem 

zaawansowanego raka jajnika (stopień IIIb – IV wg FIGO) i 

mutacją BRCA następującym po pierwszej linii leczenia 

chemioterapią opartą na związkach platyny (SOLO1).” 

 

D0818C00001 rak jajnika Astra Zeneca  

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. n. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 

2 

 

„Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie 

ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy III oceniające 

leczenie pierwszego rzutu karboplatyną i paklitakselem w 

skojarzeniu z durwalumabem z następowym leczeniem 

podtrzymującym durwalumabem z lub bez olaparybu u pacjentek z 

nowo zdiagnozowanym zaawansowanym lub nawracającym rakiem 

endometrium (DUO-E)” 

 

D9311C00001 
rak 

endometrium 
Astra Zeneca  

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. n. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 

3 

 

„Otwarte, randomizowane badanie III fazy porównujące stosowanie 

triflurydyny/tipiracylu (S 95005) z bewacyzumabem do 

kapecytabiny z bewacyzumabem w pierwszej linii leczenia 

pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie 

kwalifikują się do intensywnego leczenia (SOLSTICE).” 

 

CL3-950005-006 
rak jelita 

grubego 
Servier 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

 

Dr hab. n. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 

4 

 

„Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 

III oceniające Atezolizumab w skojarzeniu z Bewacizumabem w 

porównaniu z Sorafenibem u pacjentów z nieleczonym, miejscowo 

zaawansowanym lub przerzutowym rakiem wątrobokomórkowym.” 

 

YO40245 

 
rak wątroby Roche Polska 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 
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5 

 

„Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie 

ślepej próby ocenia-jące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 

kapiwarsetybu w skojarzeniu z fulwe-strantem w porównaniu  z 

placebo w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu miejscowo 

zaawansowanego (nieoperacyjnego) lub przerzutowego raka piersi  

z obecnością receptorów hormonalnych i bez nadekspresji receptora 

ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2−) po 

wystąpieniu nawrotu lub progresji choroby podczas lub po leczeniu 

inhibitorem aromatazy.” 

 

D3615C00001 rak piersi AstraZeneca AB 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 

6 

 

„Randomizowane badanie adaptacyjne fazy II/III prowadzone 

metodą podwójnie ślepej próby, oceniające preparat GSK3359609  

lub placebo w skojarzeniu z pembrolizumabem w pierwszej linii 

leczenia u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem 

płaskonabłonkowym głowy i szyi z ekspresją PD-L1” 

 

209229 rak głowy i szyi GSK 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Lek. med. Anna 

Surus-Hyla 

7 

 

„Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby 

badanie fazy III porównujące terapię opartą na pochodnych 

związków platyny stosowaną w skojarzeniu z produktem TSR-042  

i Niraparybem ze standardową terapią opartą na pochodnych 

związków platyny w leczeniu pierwszego rzutu nieśluzowego 

nabłonkowego raka jajnika, w stadium zaawansowania III lub IV” 

 

FIRST 3000-03-

005/ENGOT 

OV-44 

rak jajnika TESARO 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Lek. med. Aneta 

Lebiedzińska 

8 

 

„Międzynarodowe badanie fazy III prowadzone w różnych 

regionach z zastosowaniem metody randomizacji i podwójnie ślepej 

próby, kontrolowane placebo, oceniające durwalumab w 

skojarzeniu  z gemcytabiną i cisplatyną w porównaniu z placebo 

w skojarzeniu  z gemcytabiną i cisplatyną w terapii pierwszego 

rzutu u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi 

dróg żółciowych” 

 

D933AC00001 
rak dróg 

żółciowych 

AstraZeneca 

Pharma 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 
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„Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie 

ślepej próby badanie fazy III oceniające dostarlimab (TSR-042) 

podawany z  karboplatyną-paklitakselem w porównaniu z placebo 

podawanym z karboplatyną-paklitakselem u pacjentek 

z zaawansowanym stadium nawrotowego lub pierwotnego raka 

błony śluzowej trzonu macicy” 

 

RUBY  

4010-03-001 

rak trzonu 

macicy 
GSK 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. n. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 
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„Badanie kliniczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej 

próby z randomizacją, z zastosowaniem placebo w grupie 

kontrolnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania 

preparatu tislelizumab (BGB-A317) w połączeniu z chemioterapią 

w pierwszej linii leczenia u chorych na nieoperacyjnego miejscowo 

zaawansowanego nawracającego lub przerzutowego raka 

płaskonabłonkowego przełyku” 

 

BGB-A317-306 rak przełyku BeiGene, Ltd 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 
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„Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, 

prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego 

rzutu z zastosowaniem durwalumabu  w skojarzeniu z 

chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z 

tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej 

chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, 

miejscowo zaawansowanym  lub przerzutowym rakiem 

urotelialnym.” 

 

D933SC00001 
rak pęcherza 

moczowego 

Astra Zeneca 

Pharma 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 
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„Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, 

prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę 

skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu  

w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia 

neoadjuwantowego, a następnie stosowania durwalumabu  

w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów  

z rakiem pęcherza naciekającym mięśniówkę.” 

 

D933RC00001 
rak pęcherza 

moczowego 

AstraZeneca 

Pharma 

Klinika Onkologii i 

Immunoonkologii z 

Oddziałem Dziennym 

Terapii Onkologicznej 

Dr hab. med. 

Tomasz 

Kubiatowski 
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„Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane badanie fazy III 

z podwójnie ślepą próbą. Badanie dotyczące durwalumabu 

podawanego jednocześnie z produktami opartymi na platynie u 

pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym,  

niedrobnokomórkowym rakiem płuc (stadium III).” 

 

D933KC00001 rak płuc 
AstraZeneca 

Pharma 

Klinika Radioterapii 

 

Dr n. med. Ewa 

Wasilewska-Teśluk 
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„Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie 

kliniczne fazy II obejmujące jedną grupę leczenia, mające na celu 

ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania lenalidomidu w 

skojarzeniu z produktem MOR00208 u pacjentów z nawrotową lub 

oporną na leczenie postacią chłoniaka rozlanego z dużych komórek 

B (R-R DLBCL) (MORPHOSYS).” 

 

 

MOR208C203 
chłoniak Roche 

Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 
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"Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające schemat 

A+AVD w porównaniu ze schematem ABVD, jako terapię 

pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym, klasycznym 

chłonikaiem Hodgkina (Millenium)." 

 

C25003 

Millenium 
chłoniak 

ICON Clinical 

Research 

Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 
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Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III, prowadzone 

metodą otwartej próby w trzech grupach nieleczonych wcześniej 

pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, 

przyjmujacych"obnituzumab w skojarzeniu z chlorambucylem, 

ACP-196 w skojarzeniu z obnituzumabem oraz ACP-196 w 

monoterapii 

 

ACE-CL-006 
białaczka 

limfocytowa 

Acerta Pharma 

BV 

Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 
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„Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie 

ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III mające na celu 

ocenę stosowania bendamustyny i rytuksymabu (schemat BR) w 

porównaniu z bendamustyną i rytuksymabem w skojarzeniu z 

akalabrutynibem (ACP-196) u uczestników z dotychczas 

nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza” 

 

ACE-LY-308 chłoniak 
Acerta Pharma 

BV 

Oddział Kliniczny 

Hematologii 

Dr n. med. Janusz 

Hałka 

 


