
Nazwa Kliniki Temat badania Nr protokołu Kontakt

KLINIKA 
ENDOKRYNOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ I 

MEDYCYNY 
NUKLEARNEJ

Mędzynarodowe, wieloośrodkowe, prowadzone metodą 
podwójnie ślepej próby, randomizowane badanie fazy 3 

oceniające stosowanie tertraksetanu 90Y-kliwatuzumabu 
w skojarzeniu z gemcytabiną w małej dawce w 

porównaniu z placebo w slojarzeniu z gemcytabiną w 
małej dawce u pacjentów z przerzutowym 

gruczolakorakiem trzustki (IV stopnia)po co najmniej 
wcześniejszych kurasach leczenia (PANCRIT-1).

IMMU-107-04
22 546 20 41 
22 546 31 98

rak trzustki

KLINIKA 
ENDOKRYNOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ I 

MEDYCYNY 
NUKLEARNEJ

Badanie 2 fazy badające bezpieczeństwo i skuteczność 
nintedanibu (BIBF1120) w leczeniu drugiej linii u 

pacjentów ze zróżnicowanym lub rdzeniastym rakiem 
tarczycy, w stadium progresji po leczeniu pierwszej linii.

EORTC 1209
22 546 20 41 
22 546 31 98

rak tarczycy

KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Badanie kliczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie 
ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną przyjmującą 

placebo, porównujące stosowanie preparatu BBI608 z 
dodatkiem cotygodniowej dawki paklitakselu do placebo z 
dodatkiem cotygodniowej dawki paklitakselu u dorosłych 

chorych, uprzednioa leczonych na zaawansowanego 
gruczolakoraka żołądka i złącza żołądkowo-przełykowego.

BBI608-336 22 546 27 70 rak żołądka

KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby 
badanie fazy 3 mające na celu porównanie 

pembrolizumabu (MK-3475) z paklitakselem u osób z 
zaawansowanym rakiem gruczołowym żołądka lub 

połączenia przełykowo-żołądkowego, u których doszło do 
progresji choroby po zastosowaniu terapii pierwszej linii 

zawierającej związek platyny i fluoropirymidyny.

MK-3475-061 22 546 24 92 rak żołądka



KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby 
badanie fazy III mające na celu porównanie 

pembrolizumabu (MK-3475) z paklitakselem u osób z 
zaawansowanym rakiem gruczołowym żołądka lub 

połączenia przełykowo-żołądkowego, u których doszło do 
progresji choroby po zastosowaniu terapii pierwszej linii 

zawierającej związek platyny i fluoropirymidynę.

MK-3475-
062_0291

22 546 24 92 rak żołądka

KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 
porównują ce niwolumab i sorafenib w pierwszej linii 

leczenia chorych z zaawansowanym rakiem 
wątrobowokomórkowym.

CA209-459 22 546 24 92 rak wątroby

KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Randomizowane badanie fazy 2 mające na celu ocenę 
wpływu dwóch dawek preparatu MBX-8025 na pacjentów 

z pierwotną marskością żółciową wątroby (PBC) i 
niewystarczającą reakcją na kwas ursodeoksycholowy 

(UDCA), prowadzone metodą podwójnie slepej próby, z 
grupą kontrolną otrzymującą placebo, trwjące 12 tygodni.

CB025-21528 22546 30 44 rak wątroby

KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby, kontrolowane pkacebo, badanie fazy 3 oceniające 

skuteczność i bezpieczeństwo stosowania GS-5745 
podawanego w skojarzeniu ze schematem mFOLFOX6 

jakoleczenia pierwszego rzutu pacjentów z 
zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub 

połączenia przełykowo-żołądkowego,

GS-US-296-1080 22 546 30 76 rak żołądka

KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą 
podwójnie ślepej próby badanie koliniczne 3 fazy 

porównujące leczenie adjuwantowe niwolumabem z 
placebo u chorych po resekcji raka przełyku lub raka 

połączenia przełykowo-żołądkowego.

CA209-577 22 546 24 92 rak przełyku



KLINIKA NOW. GŁOWY I 
SZYI

Randomizowane, wieloośrodkowe o zasięgu światowym, 
prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 

MEDI4736 w połączeniu z Tremelimumabem w 
porównaniu do leczenia standardowego pierwszego rzutu 

wznowy lub przerzutów komórek raka 
płaskonabłonkowego głowy i szyi.

D419LC00001
22 546 22 07
22 546 22 08

rak głowy i szyji

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Stosowanie pertuzumabu i trastuzumabu (PH) a terapia 
PH z chemioterapią metronomiczną (PHM)  u osób 

starszych, u których wykryto HER2-dodatniego raka piersi 
z przerzuitami, przy możliwości kontynuowania terapii T-

DM1 w przypadku rozwoju raka w trakcie terapii PH/PHM; 
otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 2 prowadzone 

przez grupę EORTC ds walki z rakiem u osób starszych 
oraz grupę EORTC ds raka piersi.

 75111-10114
22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej  
próby badanie fazy 2, oceniające stosowanie letrozolu i 

preparatu GDC-0032 w porównaniu do stosowania 
letrozolu i placebo w leczeniu neoadjuwantowym u  kobiet 

po menopauzie z ER-dpdatnim/HER2-ujemnym rakim 
piersi we wczesnym stadium.

GO28888
22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Badanie nieinterwencyjne: badania molekularne w 
przerzutowymraku piersi w celu optymalnego rozwoju 
terapii celowanych i ukierunkowanych molekularnie i 
prowadzenie innowacyjnycj badań klinnicznych oraz 

nowoczesnych badań translacyjnycxh nakierowanych na 
lepsze zrozumienie choroby.

EORTC 1408
22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi



KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane badanie fazy 2 prowadzone metodą 
podwójnie śleej próby, z placebo w grupie kontrolnej nad 

zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w skojarzeniu z 
eksemestanem i ewerolimusem w porównaniu z placebo 

w skojarzeniu z eksemestanem i ewerolimusem w 
leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym 

receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 
(HER2) z przerzutami do kości.

BAY 88-
8223/17096

22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane badanie fazy 2 prowadzone metodą 
podwójnie śleej próby, z placebo w grupie kontrolnej nad 

zastosowaniem dwuchlorku radu 223 w porównaniu z 
placebo w leczeniu pacjentek z rakiem piersi i nieobecnym 
receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 
(HER2) z przerzutami do kości leczonych hormonalnie 

(terapia podstawowa).

BAY 88-
8223/16298

22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą 

placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 3, oceniające 
skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z 

placebo, stosowanego jako leczenie uzupełniające u 
pacjentów z obecnością mutacji germinalnych w genie 
BRCA 1/2 i rozpoznaniem HER2 ujemnego wysokiego 
ryzyka pierwotnego raka piersi, u  których zakończono 
radykalne leczenie miejscowe oraz chemioterapię w 

leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym.

D081CC00006
22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi



KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby 
badanie fazy 3 mające na celu porównanie 

pembrolizumabu (MK-3475) z paklitakselem u osób z 
zaawansowanym rakiem gruczołowym żołądka lub 

połączenia przełykowo-żołądkowego, u których doszło do 
progresji choroby po zastosowaniu terapii pierwszej linii 

zawierającej związek platyny i fluoropirydynę.

MK-3475-119
22 546 24 86
22 546 29 65

rak żołądka

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo 
badanie kliniczne 3 fazy oceniające Atezolizumab 
(przeciwciało anty - PD-L1) w skojarzeniu z Nab- 
Paklitakselem w porównaniu do placebo z Nab-

Paklitakselem u pacjentów z wcześniej nieleczonym, 
potrójnie nehatywnym rakiem piersi z przerzutami.

WO29522
22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Wieloośrodkowe badanie otwarte z jednym ramieniem 
teraputycznym oceniające bezpieczeństwo stosowania 

leku Herceptin w skojarzeniu z lekiem perjeta i 
docetakselem w leczeniu pacjentek z HER- 2 dodatnim 

zaawansowanym rakiem sutka ( z przerzutami lub 
nawrotamie miejscowymi)

BO29159
22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Otwarte, nierandomizowane badanie fazy I/II z eskalacją 
dawki immunokoniugatu L-DOS47 w monoterapii u 

pacjentów z niepłaskonabłonkowym , 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

LDOS002 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

"Randomizowane Badanie z podwójnie ślepą próbą i 
grupą kontrolną placebo oceniające długotrwałe 

bezpieczeństwo i skuteczność leczenia darbepoetyną alfa 
podawaną w dawce 500 µg raz na 3 tygodnie pacjentom z 

niedokrwistością i zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca, stosującym wiele 

cykli chemioterapii."

20070782 22 546 30 66 rak płuca



KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Badanie III fazy porównujące pooperacyjną konformalną 
radioterapię do samej terapi chirurgicznej bez 

pooperacyjnej radioterapii, u chorych po całkowitym 
wycieciu raka niedrobnokoórkowego płuca z zajęciem 

węzłów chłonnych śródpiersia

22055-08053 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające 
dołączenie denozumabu do standardowego 

przeciwnowotworowego leczenia pierwszej liniiw 
zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuc 

(NSCLC)

8111 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Badanie kliniczne 3 fazy, z randomizacją, otwarte, mające 
na celu ocenę przeżycia całkowitego w przypadku 

stosowania pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z 
terapią standardową u uprzednio nieleczonych pacjentów 

z zaawansowanym lub przerzutowym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z 

pozytywnym wynikiem obecności PD-L1 (Keynote 042).

MK-3475-042 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby badanie fazy 3 dotyczące stosowania leku pf-

06439535 w połączeniu z p[aklitakselem i karboplatyną w 
terapii pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowaną 

postacią niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego 
raka płuca.

B7391003 22 546 27 39 rak płuca



KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

ARCTIC: Wieloośrodkowe, międzynarodowe, otwarte, 
randomizowane badanie fazy 3 oceniające stosowanie 
preparatu MEDI4736 w monoterapii lub w skojarzeniu z 
tremelimumabem, w zależności od ekspresji PD-L1, w 
porównaniu do leczenia standardowego u pacjentów z 

miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stopniu IIIB-IV, u 

których wcześniej stosowano przynajmniej dwa 
systemowe schematy leczenia, w tym jeden schemat 

chemioterapii oparty na związkach platyny i u których nie 
występują znane mutacje aktywujące domenę kinazy 

tyrozynowej EGFR czy rearanżację genu ALK.

D419C00004 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu LONQUEX 
(lipegfilgrastym) w porównaniu z pegfilgrastymem 
(Neulasta, Amgen Inc.) i placebo u pacjentów z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca otrzymujących 
chemioterapię pierwszego rzutu.

XM22-ONC-40041 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Wieloośrodkowe badanie fazy 3 prowadzone z 
randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby z grupą 
kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, oceniające 
bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu 

skojarzonego pronetupitant/palonosetron podawanego 
dożylnie z zapobieganiu nudnociaom i wymiotom 
indukowanym chemioterapią u chorych leczonych 

powtarzanymi cyklami chemioterapii o wysokim ryzyku 
wystąpienia wymiotów.

NEPA-15-18 22 546 30 66 rak płuca



KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Randomizowane badanie fazy 2 porównujące winorelbinę 
przyjmowaną doustnie w monoterapii w dwóch różnych 

schematach dawkowania u pacjentów z zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca niekwalifikujacych 

się do chemioterapii opartej na pochodnych platyny.

PM0259 CA 232 
J1

22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Randomizowane badanie fazy 3, porównujące stosowanie 
Pembrolizumabu (MK-3475), przeciwciała 

monoklonalnego anty PD-1, z placebo u pacjentów z 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) we 

wczesnym stadium, po resekcji i zakończeniu 
standardowej terapii adjuwantowej (PEARLS).

MK-3475-091 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione 
badanie kliniczne fazy 3 prowadzone w celu oceny 

skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania preparatu BI 
695502 w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentów z 

zaawansowanym niepłaskonabłonkowym, 
niedrobnokomórkowym rakiem płuc.

BI 1302.5 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy 3 
porównujące leczenie nivolumabem lub nivolumabem w 
połączeniu z ipilimumabem z dwulekową chemioterapią 
zawierającą pochodne platyny u pacjentów dotychczas 

nieleczonych chemioterapią w IV stopniu zaawansowania 
lub nawrotem nniedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP).

CA209-227 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Otwrte, randomizowane badanie fazy 3 oceniające 
niwolumab lub chemioterapię u osób z nawrotowym 
rakiem drobnokomórkowym płuc po pierwszej linii 

chemioterapii na bazie pochodnych platyny.

CA209-331-0035 22 546 30 66 rak płuca



KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane 
placebo badanie fazy 3 z zastosowaniem karboplatyny i 

etopozydu bez lub w połaczeniu z atezolizumabem 
(przeciwciało anty PD-L1) u uprzednio nieleczonych 

pacjentów z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca.

GO30081 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Randomizowane badanie II fazy porównujące terapię guza 
polem elektrycznym z leczeniem wspomagającym u 

pacjentów po standardowym, optymalnym, miejscowym 
leczeniu 1-5 przerzutów niedrobnokomórkowego raka 

płauca do mózgu.

EF-21 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą 
podwójnej ślepej próby, badanie fazy 3 porównujące 

skuteczność niwolumabu w połaczeniu z ipilimumabem lub 
placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów w 

zaawansowanym stadium drobnokomórkowego raka płuc 
(DRP) po zakończeniu chemioterapii pierwszego rzutu 

pochodnymi platyny.

CA209-451 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Badanie kliniczne fazy II dotyczące stosowania dazatynibu 
u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami 

posiadającymi mutację receptora DDR2 lub 
dezaktywującą mutację genu B-RAF

CA180-385-006
22 546 21 72
22 546 26 03

czerniak

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

TRUSTS: A chase IIb/III multicenter study comparing the 
efficacy of Trabectedin administered as a 3-hour or 24-
hour infusion to doxorubicin in patients with advanced or 

metastatic Untreated Soft Tissue Sarcoma.

62091
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Randomizowane badanie kliniczne porównujące 
zastosowanie uzupełniającej, standardowej chemioterapii 

z chemioterapią dostosowana do podtypu 
histopatologicznego u dorosłych pacjentów chorych na 

mięsaki tkanek miękkich z grupy ryzyka. 

ISG-STS 10-01
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich



KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 2 z randomizacją, 
prowadzone w celu oceny skuteczności leczenia 

neoadjuwantowego szczepionką Talimogene 
Laherparepvec w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym u 

pacjentów z resekcyjmnym czerniakiem złośliwym w 
stopniu IIIB do IVM1a.

20110266
22 546 21 72
22 546 26 03

czerniak

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Wieloośrodkowe badanie fazy 2, prowadzone metodą 
otwartej próby z jednym ramieniem oceniające korelację 

między wskaźnikiem odpowiedzi obiektywnych a 
początkową gęstością komórek CD8+ w guzie u 
pacjentów w stadium IIIB-IvM1c nieoperacyjnego 

czerniaka leczonych produktem talimogene 
laherparepvec.

20120325
22 546 21 72
22 546 26 03

czerniak

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Otwrte, wielokohortowe badanie fazy 2 dotyczące 
MPDL3280A w leczeniu guzów litych w zaawansowanym 

stadium
MO29518

22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich i kości

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowaadzone metodą 
otwartej próby badanie fazy 2/3 porównujące 

skutecznoeść NBTXR3 podawanego  w postaci iniekcji do 
guza i aktywowanego radioterapią ze skuteczności ą 

samej radioterapii u pacjentów z miejscowo 
zaawansowaną postacią mięsaka tkanek miękkich w 

obrębie kończyn i powłok tułowia.

NBTXR3-301
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby, z grupą kontrolną przyjmującą placebo badanie 

fazy 3 preparatu PLX3397 podawanego doustnie 
pacjentom cierpiącym na barwnikowe kosmkowo-guzkowe 

zapalenie błony maziowej stawów lub guz 
olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej.

PLX-108-10
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich



KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z 
użyciem placebo badanie 3 fazy z zastosowaniem 
doksorubicyny z olaratumabem w porównaniu do 

zastosowania doksorubicyny z placebo u chorych na 
mięsaki tkanek miękkich w stopniu zaawansowanym lub z 

przerzutami.

I5B-MC-JGDJ
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Ocena skuteczności leczenia produktem talimogene 
laherparepvec stosowanym w skojarzeniu z 

pembrolizumabem, w porównaniu z pembrolizumabem w 
monoterapii, na podstawie czasu przeżycia bez progresji 

choroby oraz całkowitego czasu przeżycia.

20110265
22 546 21 72
22 546 26 03

czerniaki

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Randomizowane, podwójnnie ślepe badanie fazy 3: 
terapia skojarzona przeciwciałem monoklonalnym PD-1 
pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu do placebo, po 

całkowitej resekcji nowotworu z grupy melanoma EORTC.

MK-3475-054
22 546 21 72
22 546 26 03

czerniaki

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Badanie fazy 1/2 oceniające preparat FPA008, 
przeciwciało przeciwko receptorowi CSF1, u pacjentów z 
barwnikowym kosmkowo-guzkowym zapaleniem blony 

maziowej (PVNS)/guzem olbrzymiokomórkowym 
pochewki ścięgnistej typu rozsianeho (dt-TGCT).

FPA008-002
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Międzynarodowe , randomizowane, badanie z grupą 
kontrolną oceniające skuteczność chemioterapii w 
leczeniu chorych na nawracającego/ pierwotnego 

opornego na leczenie mięsaka Ewinga.

1403
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki kości

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z 
użyciem placebo badanie 3 fazy z zastosowaniem 
doksorubicyny z olaratumabem w porównaniu do 

zastosowania doksorubicyny z placebo u chorych na 
mięsaki tkanek miękkich w stopniu zaawansowanym lub z 

przerzutami.

I5B-MC-JGDJ
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich



KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2 prowadzone 
metodą otwartą z pojedynczym ramieniem 

terapeutycznym, oceniające wykrywanie mutacji BRAF 
V600 w analizie CFDNA izolowanego z osocza krwi u 

pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

ML29741
22 546 21 72
22 546 26 03

czerniaki

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Randomizowane badanie III fazy oceniające terapię 
enzalutamidem w porównaniu do enzalutamidu w 

skojarzeniu z Ra223 u chorych z bezobjawowym lub mało 
objawowym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do 

kości w stadium opornosci na leczenie kastracyjne

1333
22 546 21 72
22 546 26 03

rak prostaty

KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Badanie obserwacyjne - Multicenter retrospective 
observational chart review on treatment management of 
Soft Tissue Sarcoma patients treated by surgery with or 

without perioperative treatment.

NBTXR3
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Randomizowane badanie kliniczne 4 fazyporównujące 
dwa schematy dożylnego leczenia temsyrolimusem 

(TEMSR) u chorych z rozpoznaniem chłoniaka z komórek 
płaszcza w postaci opornej lub w stadium nawrotu

3066K1-4438-WW
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Badanie II fazy dotyczące zastosowania ofatumumabu w 
skojarzeniu ze schematem chemioterapii IVAC (O-IVAC) 

w leczeniu chorych na chłoniaki rozlane z dużych 
limfocytów B w fazie odporności lub nawrotu po uprzednim 
leczeniu zawierającym R-CHOP niekwalifikującym się do 

ASCT (PLRG-8)

PLRG-8
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Badanie otwarte fazy II/III oferujące możliwość leczenia 
preparatem brentuximab vedotin prowadzone u pacjentów 

z progresją chłoniaka Hodgkina
SGN35-010

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki



KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

a randomized phase III study to evalute the efficacy of 
chem. With the monoclonal antibody campath-1H 

/alemtuzumab/given in combination with 2-weekly CHOP 
versus 2-weekly CHOP alone and consolidated by 

autologus stem cell transplant in young patients with

ACT-1
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 dotyczące 
brentuksymabu vedotin (SGN-35) w porównaniu z lekiem 
zleconym przez lekarza (metotreksat lub beksaroten) u 

pacjentó z CD30 dodatnim chłoniakiem skóry z limfocytów 
T.

c25001
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Bardzo wczesna , dopasowana do wyników badania FDG-
PET-CT terapia zaawansowanej postaci chłoniaka 

Hodgkina (H11)- randomizowane badanie III fazy tytu "non-
inferiority', realizowane przy współpracy Grupy EORTC 
ds.. Chłoniaków i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

20101-23101
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Otwarte badanie 4 fazy nad brentuksymabem vedotin 
prowadzone w pojedynczej grupie u pacjentów z 

nawracającym lub opornym anaplastycznym chłoniakiem z 
dużych limfocytów.

C25006
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Randomizowane badanie fazy 3, prowadzone z 
zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane 

placebo, porównujące zastosowanie praeparatu 
brentuximab vedotin w skojarzeniu z chemioterapią CHP 
(A+CHP) i chemioterapię CHOP jako leczenie I rzutu u 
pacjentów z chłoniakiem z obwodowych limfocytów T, 

CD30 dodatnich.

SGN35-014
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą 
podwójnie ślepej próby mające porównać skuteczność i 

bezpieczeństwo rituksimabu w skojarzeniu 
zlenalidomidem (CC-5013) w porównaniu do rituksimabu 

w skojarzeniu z placebo u pacjentów z 
nawrotowym/opornym na leczenie powolnie rozwijającym 

się chłoniakiem.

CC-5013-NHL-007
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki



KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby badanie fazy 3, mające na celu porównanie 

produktu PF-05280586 z rytuksymabem w leczeniu 
pierwszego rzutu u pacjentów z chłoniakiem grudkowym o 

małej masie nowotworu z dodatnim antygenem CD20.

B3281006
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i działanie 
przciwnowotworowe podawanego doustnie selektywnego 
inhibitora transportu jądrowego (SINE), selinexoru (KPT-
330), u pacjentów z oporną na leczenie i/lub nawrotową 

postacią zespołu Richtera (RT).

KCP-330-010
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Badanie fazy 2 dotyczące stosowania pembrolizumabu u 
osób z nawrotowym lub opornym na leczenie pierwotnym 
chłoniakiem śródpiersia z dużych komórek B (PMBCL).

MK-3475-170
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloosrodkowe 
badanie kliniczne fazy 2 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)

MOR208C203
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Badanie optymalizacji dawki idelalizybu w przypadku 
chłoniaka grudkowego lub chłoniaka z małych limfocytów.

GS-US-313-1580
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Randomizowane, dwuramienne, prowadzone metodą 
otwartej próby badanie fazy 2b porównujace wysokie i 

niskie dawki Selinexoru (KPT-330) u pacjentów z 
nawrotowym/opornym rozlanym chłoniakiem z dużych 

komórek B (DLBCL).

KCP-330-009
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki



KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Badanie fazy 1 z doustnym podawaniem selektywnego 
inhibitora Bcl2-S 55746 w schemacie wzrastających 

dawek u pacjentó z przewlekłą biłaczką limfocytarną i 
chłoniakami nieziarniczymi z komórek B.

CL1-55746-001
22 546 22 23
22 546 20 90

białaczka

KLINIKA NOW. UKŁADU 
CHŁONNEGO

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III 
preparatu duvelisib podawanego w skojarzeniu z 
rytuksymabem i bendamustyną wobec placebo 
podawanego w skojarzeniu z rytuksymabem i 

bendamustyną u pacjentów z wcześniej leczonym 
chłoniakiem nieziarniczym o powolnym przebiegu.

IPI-145-22
22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU 
MOCZOWEGO 

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy, 
prowadzone metodą ślepej próby, w grupach 

równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 
DCVAC/Pca w porównaniu z placebo u mężczyzn z 

hormonoopornym rakiem prostaty z przerzutami, 
zakwalifikowanych do pierwszej linii chemioterapii z 

późniejszymi zmianami, które mogą być wprowadzone od 
czasu do czasu.

SP005 22 546 20 98 rak prostaty 

KLINIKA NOW. UKŁADU 
MOCZOWEGO 

Retrospektywne zebranie informacji na temat sposobów 
leczenia pacjentów  z przerzutowym  rakiem gruczołu 
krokowego opornym na kastrację, u których wystapiła 

progresja choroby po zastosowaniu schematu leczenia 
opartego na docetaxelu a nastepnie leczonych 

kabazytakselem.

CABAZR07396 22 546 20 98 rak prostaty 

KLINIKA NOW. UKŁADU 
MOCZOWEGO 

Międzynaridowe, randomizowane, prowadzone metodą 
podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie 3 

fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo 
stosowania ODM-201 u mężczyzn z grupy wysokiego 

ryzyka, z opornym, na kastrację rakiem gruczołu 
krokowego bez przerzutów.

31004007 22 546 20 98 rak prostaty 



KLINIKA NOW. UKŁADU 
MOCZOWEGO 

Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, 
kontrolowane, prowadzone metodą próby otwartej badanie 

fazy 3 oceniające stosowanie MEDI4736 w monoterapii 
oraz MEDI4736 w kombinacji z tremelimumabem w 

poównaniu ze standardową chemioterapią podawną w 
pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem 

nieoperacyjnego, urolialnego raka pęcherza moczowego 
w IV stopniu zaawansowania.

D419BC00001 22 546 20 98
rak pęcherza 
moczowego

Klinika Now. Układu 
MOCZOWEGO 

Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy z 
randomizacją i grupą kontrolną porównujące 

chlorowodorek tywozaniby (AV-951) i sorafenib w leczeniu 
chorych na oporną, zaawansowaną postać raka nerkowo-

komórkowego.

AV-951-15-303 22 546 20 98 rak nerki

Klinika Now. Układu 
MOCZOWEGO 

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 3 stosowania 
ramucyrumabu wraz z docetakselem w porównaniu do 

stosowania pl;acebo wraz z docetakselem u pacjentów z 
miejscowo zaawansowanym lub nieoperacyjnym lub 
przerzutowym rakiem z nabłonka przejściowego dróg 

moczowych u których nastąpiła progresja w trakcie lub po 
zastosowaniu terapii platyną.

I4T-MC-JVDG 22 546 20 98
rak dróg 

moczowych

KLINIKA ONKOLOGII I 
CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane 
placebo badanie fazy 2, oceniające skuteczność i 

bezpieczeństwo stosowania preparatu GS-6624 wraz ze 
schematem FOLFIRI jako terapii drugiego rzutu u 
pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem jelita 

grubego z mutacją genu  KRAS, u którycz doszło do 
progresji choroby po zastosowaniu terapii pierwszego 

rzutu zawierającej oksaliplatynę i fluoropirymidynę.

GS-US-295-0203
22 546 24 03
22 546 21 12 

rak jelita



KLINIKA ONKOLOGII I 
CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane 
placebo badanie kliniczne fazy1/2 szczepionki 

przeciwnowotworowej (CV9104) pochodnej-RNActive u 
pacjentów z nowotworem prostaty z przerzutami, bez 

objawów choroby lub z minimalnymi jej objawami, 
opornym na kastrację

CV-9104-004
22 546 24 03
22 546 21 12 

rak prostaty 

KLINIKA ONKOLOGII I 
CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH

Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo 
badanie fazy 2 prowadzone metodą podwójnie ślepej 

próby oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu 
TKI258 w skojarzeniu z fulwestrantem u pacjentek po 
menopauzie z HER2- i HR+ rakiem piersi, u których 

rozpoznano progresję choroby w trakcie lub po 
zakończeniu uprzedniej terapii hormonalnej.

CTKI258A2210
22 546 24 03
22 546 21 12 

rak piersi

KLINIKA GINEKOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ

Otwrte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe 
badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i 

bezpieczeństwa monoterapiiolaparibem w porównaniu z 
chemioterapią pojedynczym preparatem wybranego przez 
lekarza w leczeniu wrażliwego na platynę nawracającego 
raka jajnika u pacjentek będących nosicielkami mutacji 

BRCA1/2 komórek linii płciowych.

D0816C000010 22 546 20 37 rak jajnika

KLINIKA GINEKOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ

Wieloośrodkowe, jednoramienne, prowadzone metodą 
otwartej próby badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo 

i skuteczność bewacizumabu w skojarzeniu z 
karboplatyną i paklitakselem u pacjentek z przerzutowym, 

nawrotowym lub przetrwałym rakiem szyjki macicy.

MO29594 22 546 20 37
rak szyjki 
macicy



KLINIKA NOW. TKANEK 
MIĘKKICH, KOŚCI I 

CZERNIAKÓW

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, 
globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) 
badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z 
miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów 
litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 

lub ALK

RXDX-101-02
22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek 
miękkich

KLINIKA NOW. PŁUCA I 
KLATKI PIERSIOWEJ 

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, 
globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) 
badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z 
miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów 
litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 

lub ALK

RXDX-101-02 22 546 30 66 rak płuca

KLINIKA NOW. PIERSI I 
CHIRURGII 

REKONSTRUKCYJNEJ

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, 
globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) 
badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z 
miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów 
litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 

lub ALK

RXDX-101-02
22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA 
ENDOKRYNOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ I 

MEDYCYNY 
NUKLEARNEJ

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, 
globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) 
badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z 
miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów 
litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 

lub ALK

RXDX-101-02
22 546 20 41 
22 546 31 98

rak tarczycy

KLINIKA NOW. GŁOWY I 
SZYI

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, 
globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) 
badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z 
miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów 
litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 

lub ALK

RXDX-101-02
22 546 22 07
22 546 22 08

rak głowy i szyji



KLINIKA NOW. UKŁADU 
MOCZOWEGO 

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, 
globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) 
badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z 
miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów 
litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 

lub ALK

RXDX-101-02 22 546 20 98 rak nerki

KLINIKA 
GASTROENTEROLOGII 

ONKOLOGICZNEJ

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, 
globalne, realizowane metodą „koszykową” (basket study) 
badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z 
miejscowo zaawansowaną lub uogólnioną postacią guzów 
litych z obecnością rearanżacji genów NTRK1/2/3, ROS1 

lub ALK

RXDX-101-02 22 546 24 92 rak żołądka


