
שם המחקרמחלקהשם החוקרמספר המחקר

0034-16-KMCד ילדים"סדציה קלה והפחתת כאב לפעולות קלות במסגרת מלר: קטמין נזאלי ילדיםאריק שייר

0004-11-KMCאמנון צונג

- ילדים

אנדוקרינולוגיה

השפעת הרכב המזון ותזמון מתן אינסולין לפני הארוחה על האיזון הגליקמי שלאחר האוכל  בילדים עם 

1סכרת סוג 

0173-13-KMCמיכל קורי

-  ילדים 

גסטרואנתרולוגיה

עם דיאטה ייחודית  (מודולן)מחקר פרוספקטיבי  אקראי  מבוקר המשווה בין הזנה אנטרלית חלקית 

.בטיפול בילדים עם מחלת קרוהן (מודולן)לבין הזנה אנטרלית בלעדית 

0166-15-KMCמיכל קורי

-  ילדים 

גסטרואנתרולוגיה

 (אדלימומאב)להערכת הבטיחות והיעילות של יומירה , לא התערבותי, טווח-מחקר רישום ארוך

(Humira® adalimumab)  בילדים עם מחלת קרוהן(CD)  בדרגה בינונית עד קשה-

0191-15-KMCמיכל קורי

-  ילדים 

טיפול מותאם רמות באדלימומאב בילדים עם מחלת קרוהןגסטרואנתרולוגיה

0107-14-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

להערכת היעילות והבטיחות של טיפול בטרסטוזומאב , פאזה שלישית, רב מרכזי, פתוח, מחקר אקראי

בחולי סרטן   (ווונטי'טיפול אדג)לאחר ניתוח  (הרספטין)בהשוואה לטרסטוזומאב  (TDM-1)אמטנזין 

ונותרה שארית מחלה פתולוגית בשד או בבלוטות , שקיבלו טיפול לפני הניתוח,  חיוביHER2שד 

.הלימפה בבית השחי

0105-14-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

במטופלים עם גידולים מוצקים בעלי מוטציות  (Neratinib)  על נרטיניב 2תווית  שלב -מחקר גלוי

 (אמפליפיקציה)או הגברה  (EGFR  HER2  HER3)סומטיות בקולטן גורם גדילה אפידרמלי הומאני 

.EGFRשל הגן המקודד 

0135-11-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

מחקר רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  מבוקר באמצעות תרופת דמה המשווה טיפול כימותרפי 

ובנטי למטופלים בעלי סרטן שד 'והרספטין מול טיפול כימותרפי  הרספטין ופרטוזומאב כטיפול אדג

.  חיובי  לאחר ניתוח2HERראשוני  

0069-15-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

תרופתי -מרכזי להערכת היעילות והבטיחות של טיפול חד-  פתוח  אקראי  מבוקר  רב3מחקר שלב 

באולפריב בהשוואה לכימותרפיה בודדת בטיפול בסרטן שחלות חוזר הרגיש לתכשירי פלטינום 

.BRCA1/2במטופלות עם מוטציות בתאי הנבט מסוג 

0023-12-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

זרועי  של פרטוזומאב עם טרסטוזומאב וטקסן כטיפול קו ראשון -תווית  חד-מרכזי  גלוי-מחקר רב

.חיובי-HER2  (גרורתי או חוזר מקומית)בחולים עם  סרטן שד מתקדם 

0089-11-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

 לבד בנשים עם AIלעומת  (AI) בשילוב עם מעכב ארומטאז MEDI-573 אקראי של 1b/2מחקר שלב 

CD-ON-MEDI-573-1030פרוטוקול . (MBC)סרטן שד גרורתי 

0094-14-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

 וליפאריב PARP  בבקרת פלצבו  של קרבופלטין ופקליטקסל עם או ללא מעכב 3מחקר אקראי שלב 

(ABT-888) בסרטן שד גרורתי או מתקדם מקומית שלא ניתן להסרה כירורגית  שלילי ל-HER2  

BRCA-הקשור ל



0082-14-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

בהשוואה לבחירת הרופא   (niraparib) אקראי  פתוח  רב מרכזי  מבוקר  של ניראפאריב IIIניסוי שלב 

 בתאי נבט  אשר BRCA  עם תוצאה חיובית למוטציה HER2-במטופלים עם סרטן שד  שליליים ל

.טופלו בעבר

0042-07-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

 בלפטיניב  טרסטוזומב   טרסטוזומב ואחריו לפטיניב IIIמחקר אקראי  רב מרכזי  פתוח  פאזה 

.(ALTTO)  חיובי ErbB2  /HER2והשילוב של שניהם  כטיפול משלים בחולי סרטן שד ראשוני  מסוג 

0085-12-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

 נמוך עד בינוני HER2מניעת הישנות של סרטן השד בשלב מוקדם עם בלוטות לימפה חיוביות ובביטוי 

NeuVax™-בטיפול ב

0118-13-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

בהשוואה לפלצבו  (Niraparib)  אקראי  כפול סמיות של טיפול אחזקה בניראפאריב 3ניסוי שלב 

במטופלות עם סרטן שחלה רגיש לפלאטינום

0101-15-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

שלבי לבדיקה -אינדיקציות  דו-מרכזי  רב-רב: מחקר העוסק בניתוח של נתונים מתיקים קיימים

תוכנה תומכת החלטות   - Predicareרטרוספקטיבית וולידציה פרוספקטיבית של דיוק החיזוי של 

.טיפוליות לחיזוי של זמן להתקדמות מחלה בחולים אינדיווידואליים תחת טיפולים סטנדרטיים

0172-14-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

אנאסטרוזול )סטרואידיים - של מעכבי ארומטאז לא3שלב , מבוקר פלצבו, כפול סמיות, מחקר אקראי

, אצל נשים לאחר הפסקת הוסת, או פלצבו, CDK4/6חומר מעכב , LY2835219בתוספת  (או לטרוזול

, HER2-הסובלות מסרטן שד הנשנה באותו האזור או גרורתי מסוג חיובי לקולטני הורמון ושלילי ל

שלא עברו טיפול מערכתי קודם במסגרת מחלה זו

0139-09-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

בשילוב עם לטרוזול כטיפול לנשים בתקופת  (אברולימוס)  RAD001מחקר פתוח שלב שני של מתן 

הבלות עם סרטן שד במצב מתקדם או גרורתי   בעל קולטן חיובי לאסטרוגן  לאחר כשלון של 

או  אקסמסטן/או   פולבסטרנט ו/או  לטרוזול ו/או  אנסטרוזול ו/טמוקסיפן ו

0143-14-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

 דיכלוריד לעומת פלצבו לטיפול 223-סמיות  עם ביקורת פלצבו  של רדיום-  אקראי  כפולIIניסוי שלב 

 וחיובית לקולטני הורמונים  עם גרורות HER2- בנבדקות עם סרטן שד גרורתי עם תוצאה שלילית ל

.בעצמות  שקיבלו טיפול רקע הורמונלי

0087-09-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

סמיות  מבוקר פלצבו  של נרטיניב לאחר הרצפטין בנשים בשלב מוקדם של סרטן - מחקר אקראי  כפול

HER2שד עם ביטוי יתר של 

0161-15-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

ובכימותרפיה לעומת הטיפול  (Margetuximab) אקראי על הטיפול במארגטוקסימאב 3מחקר שלב 

-ובכימותרפיה במטופלים הסובלים מסרטן שד גרורתי חיובי ל (Trastuzumab)בטראסטוזומאב 

HER2 אשר קיבלו טיפולים קודמים נגד HER2ונזקקים לטיפול מערכתי 

0103-13-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

תת עורי למטופלים עם  (הרצפטין)מחקר רב מרכזי  זרוע אחת  הבודק מתן ביתי של טראסטוזומאב  

.HER2סרטן שד מוקדם החיובי ל 

0062-13-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

מתן טיפול בנרטיניב בשילוב קפציטבין לעומת לפטיניב בשילוב קפציטבין למטופלים החולים בסרטן שד 

 במסגרת מחלה HER2- אשר קיבלו בעבר לפחות שני משטרי  טיפול ל+HER2גרורתי מסוג  

(NALA)גרורתית 

0145-15-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

 גלוי  במינון עולה להערכת הבטיחות  הפרמקוקינטיקה  הפרמקודינמיקה וההשפעות   I מחקר פאזה:(

.במשתתפים עם ממאירות מתקדמת ( Nerofe ) הרפואיות של מתן ורידי של נרופא



0050-15-KMC

נעה אפרת     

אונקולוגיה(בן ברוך)

במקביל  (PARPמעכב )פקליטקסל  עם או ללא וליפאריב /  מבוקר פלצבו   בקרבופלטין3מחקר פאזה 

ובהמשך כשימור  בנבדקות עם סרטן שחלות אפיתליאלי נסיובי  סרטן חצוצרות או סרטן ראשוני של 

  אשר לא טופלו בעברIV או IIIהצפק בדרגה גבוהה בשלב 

0165-14-KMCאונקולוגיהאפרים אידלביץ

כטיפול  (olaparib)מרכזי  של אולאפאריב -סמיות  עם ביקורת פלצבו  רב- אקראי  כפולIIIמחקר שלב 

 שמחלתם לא התקדמה במהלך קו gBRCAתרופתי בחולי סרטן לבלב גרורתי עם מוטציית -אחזקה חד

ראשון של כימותרפיה מבוססת פלטינום

0005-13-KMCאונקולוגיהמיכאל דינרמן

יחד עם טיפול  (AGS-003) בין לאומי  אקראי  של טיפול חיסוני בתאים דנדריטיים עצמיים 3ניסוי שלב 

AG-003-007פרוטוקול  (ADAPT)סטנדרטי לקרצינומה מתקדמת של תאי כליה 

0138-10-KMCאונקולוגיהמיכאל דינרמן

  להערכת היעילות והבטיחות של פזופניב IIIמחקר אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו  פאזה 

מקומי או מתקדם מקומי לאחר  (RCC)ובנטי עבור מטופלים עם קרצינומה של תאי הכליה 'כטיפול אדג

.כריתת כליה

0063-14-KMCאונקולוגיהאדליה יחנין

 לעומת CAELYX או  DOXIL- וYONDELISמחקר רנדומיזציה בתווית פתוחה להשוואת השילוב של 

DOXIL או CAELYXחוזר של סרטן אפיתל השחלות  סרטן צפק ראשוני  / כטיפול יחידי למצב מתקדם

או סרטן חצוצרות הרחם

0035-13-KMCאונקולוגיהאדליה יחנין

כטיפול קו שני בחולות  (Doxorubicin) עם דוקסורוביצין AEZS-108מחקר אקראי ומבוקר המשווה 

.סרטן מקומי מתקדם  חוזר או גרורתי של רירית הרחם

0009-15-KMCאונקולוגיהרבקה כצנלסון

להערכת היעילות והבטיחות של אטזוליזומאב , אקראי, מרכזי-רב, גלוי תווית, IIIמחקר בשלב 

(MPDL3280A , נוגדןanti-PD-L1)  פאקליטאקסל או אטזוליזומאב בשילוב + בשילוב עם קרבופלטין

במטופלים נאיביים , פאקליטאקסל-נאב+ לעומת קרבופלטין , פאקליטאקסל-נאב+ עם קרבופלטין 

מסוג תאי קשקש, (NSCLC) של תאים שאינם קטנים IVלכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב 

0011-15-KMCאונקולוגיהרבקה כצנלסון

מרכזי  אקראי  גלוי תווית  להערכת היעילות והבטיחות של אטזוליזומאב -  רבIIIמחקר בשלב 

(MPDL3280A נוגדן anti-PD-L1)  פקליטקסל במטופלים נאיביים -נאב+ בשילוב עם קרבופלטין

מסוג שאינו תאי קשקש  (NSCLC) של תאים שאינם קטנים IVלכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב 

0094-10-KMCאונקולוגיהרבקה כצנלסון

לבין יעילות  (®Tarceva)מרכזי הבודק את הקשר בין פריחה הנגרמת מטיפול בארלוטיניב -מחקר רב

 המקבלים טיפול EGFR-  עם מוטציה בNSCLCהתרופה בקרב חולים עם סרטן ריאות מתקדם מסוג 

.בקו ראשון

0071-14-KMCהערכת שיטת צביעה היסטולוגית וציטולוגית חדשה לזיהוי ממצאים סרטניים בשלפוחית השתןאורולוגיהאורי לינדנר

0210-15-KMCהשפעת בדיקה רקטלית אורולוגיהאורי לינדנר(DRE)  על ערכיProstatic Specific Antigen (PSA)

0030-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

מרכזי  גלוי תווית  בשיבוץ אקראי  להערכת ההחלפה ממשטר של מעכב פרוטאז - רבIIIמחקר שלב 

(PI) נוקלאוטידי /באגבור ריטונביר ושני מעכבי רוורס טרנסקריפטאז נוקלאוזידי(NRTIs)   לMK-

1439A- 1בנבדקים עם דיכוי וירולוגי הנושאים את נגיף הכשל החיסוני האנושי מסוג.  (HIV-1)

0197-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

הערכה של ריברוקסבאן לעומת פלצבו מבחינת הקטנת הסיכון מפני פקקת ורידים תסחיפית לאחר 

שחרור מאשפוז בקרב מטופלים עם בעיה רפואית



0126-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

 STG320מחקר אקראי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  רב מרכזי  של היעילות והבטיחות של טבליות 

במבוגרים ובמתבגרים עם נזלת  (HDM)לשוני של תמציות האלרגנים של קרדית אבק הבית -למתן תת

.HDM-אלרגית הקשורה ל

0050-14-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

סמיות  אקראי  בעל ביקורת פעילה  להערכת הבטיחות  והיעילות של -מרכזי  כפול-מחקר רב

ג פעמיים ביום " מ400ג פעם ביום בהשוואה לרלטגרביר במינון של " מ200 1רלטגרביר במינון של 

 חיובי  שטרם נחשפו לטיפולHIV-1בנבדקים עם ™ כאשר כל אחת מהן ניתנת בשילוב עם טרובדה

0138-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

סמיות בביקורת פלצבו להערכת היעילות והבטיחות -מרכזי  בהקצאה אקראית  כפול-  רב3מחקר שלב 

.של שני מינוני אניפרולומאב בקרב נבדקים מבוגרים  עם זאבת אדמנתית מערכתית פעילה

0056-15-KMCקנולציה מדורגת בחולים מבוגרים-קנולציה מיידית לבין לדה-השוואה בין דהגרון-אוזן-אףעודד כהן

0057-11-KMCהשוואה בין השימוש ב גרון-אוזן-אףיונתן להבKTPלייזר ו  -CO2לייזר לטיפול אנדוסקופי במחלות ממאירות של מיתרי הקול 

0114-12-KMCגנטיקהאלון בסביץ

סקר ממוקד בגברים בסיכון מוגבר ולקבוצת : זיהוי גברים בעלי נטייה גנטית לסרטן ערמונית

 -IMPACT STUDYביקורת

0088-14-KMCהשפעה של השתלת צואה בהשמנת יתרגסטרואנטרולוגיהסטיבן מלניק

0201-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מרכזי  בתווית פתוחה  להערכת הבטיחות -  רב2 מחקר שלב MT-1303-E14: פרוטוקול מספר

 בנבדקים הסובלים ממחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד MT-1303והיעילות לטווח ארוך של 

MT-1303-E13חמורה שהשלימו את מחקר 

0212-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

-בתווית פתוחה  לקביעת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של ודוליזומאב במתן תת'  ב3מחקר שלב 

.עורי  בנבדקים עם דלקת כיבית של המעי הגס ועם מחלת קרוהן

0200-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

 MEDI2070מינוני  מבוקר פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של -סמיות  רב-ב  כפול2מחקר שלב 

בנבדקים עם מחלת קרוהן בדרגה בינונית עד חמורה  אשר הטיפול בהם בנוגדי גורם נמק גידול אלפא 

.סבילות לטיפול זה-נכשל  או שהראו אי

0035-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מרכזי  להערכת היעילות והבטיחות של -  אקראי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  רב3מחקר שלב 

אתרוליזומאב כטיפול השראה ואחזקה בקרב מטופלים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד 

חמורה

0103-11-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

רב מרכזי להערכת הבטיחות , קבוצות מקבילות, בביקורת פלצבו, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 

והיעילות של טיפול אחזקה באוסטקינומאב בנבדקים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד 

(IMUNITI)חמורה 

0118-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מחקר המשך בתווית פתוחה ולניטור בטיחות בקרב מטופלים  הסובלים מדלקת כיבית של המעי הגס 

3בדרגה בינונית עד חמורה  שגויסו בעבר למחקרי אתרוליזומאב בשלב 

0096-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מחקר רב מרכזי  אקראי  כפול סמויות  להארכת משטר מינון גבוה של אדלימומאב לעומת משטר מינון 

עבור טיפול השראה וטיפול אחזקה בקרב נבדקים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה מתונה עד . המקובל

.חמורה עם עדות להתכייבות של הרירית



0131-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מרכזי  בביקורת פעילה להערכת היעילות והבטיחות של -דמה  רב-סמיות  כפול-מחקר אקראי  כפול

עורי בנבדקים החולים בדלקת כיבית של -ודוליזומאב במתן תוך ורידי בהשוואה לאדלימומאב במתן תת

המעי הגס

0064-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

, 3בשלב , בו-בבקרת אין, בחלוקת משתתפים אקראית, בו-כפול תרופת אין, סמיות-ניסוי רפואי כפול

כולין -גרגרי פוספטידיל) LT-02 שבועות באמצעות 12על היעילות והבטיחות של תוספת טיפול בן 

עבור חולי דלקת כיבית של המעי הגס עמידה לטיפול , בו-בהשוואה לאין, (עמידים לחומציות הקיבה

.שגרתי באמצעות מסאלאמין

0119-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

סמיות  כפול דמה  להערכת היעילות והבטיחות של -מרכזי  כפול- אקראי  רב3מחקר שלב 

אתרוליזומאב בהשוואה לאינפליקסימאב במטופלים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס בדרגה 

TNFבינונית עד חמורה  אשר הינם נאיביים למעכבי 

0200-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

, להערכת הבטיחות, בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-רב, 2 מחקר שלב 

 בנבדקים הסובלים ממחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית MT-1303הסבילות והיעילות הקלינית של 

עד חמורה

0130-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

 פומי כטיפול בדלקת כיבית של המעי RPC1063מרכזי  בתווית פתוחה של -  רב3מחקר הארכה שלב 

.הגס מדרגה בינונית עד חמורה

0190-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

הבטיחות והסבילות לטווח ארוך של טיפול במינונים , מרכזי בתווית גלויה להערכת היעילות-מחקר רב

חוזרים של אדלימומאב אצל נבדקים עם מחלת קרוהן

0041-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מחקר הארכה בתווית פתוחה ולניטור בטיחות בקרב מטופלים הסובלים ממחלת קרוהן פעילה בדרגה 

3בינונית עד חמורה  שגויסו בעבר למחקר אתרוליזומאב שלב 

0010-16-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מרכזי  לחקר היעילות והבטיחות של מונגרסן -סמיות  מבוקר פלצבו  רב-  אקראי  כפול3 מחקר שלב 

(GED-0301) לטיפול בנבדקים עם מחלת קרוהן פעילה.

0011-16-KMCלטיפול פעיל ארוך טווח במונגרסן 3מחקר הארכה שלב גסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר  (GED-0301) בנבדקים עם מחלת קרוהן

0103-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

מרכזי  של משטר מינון גבוה של אדלימומב לעומת משטר מינון -סמיות  אקראי  רב-מחקר כפול

סטנדרטי  עבור טיפול השראה או טיפול אחזקה  בקרב נבדקים עם דלקת כיבית פעילה במעי הגס  

.בדרגה מתונה עד חמורה

0090-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

סמיות  מבוקר פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של אתרוליזומאב -מרכזי  כפול- רב3מחקר שלב 

במהלך אינדוקציה ואחזקה בחולים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס בדרגה בינונית עד חמורה  

TNFאשר עמידים או לא יכולים לסבול טיפול במעכבי 

0058-12-KMCגסטרואנתרולוגיהסטיבן מלניק

תרופתי-תרופתי והתלת-התערבותי  הבודק את יעילות משלבי הטיפול  הדו-מרכזי  לא-מחקר רב :  

( המבוססים  על פגסיס  (משולש  peginterferon alfa 2a - pegasys)) בחולי דלקת כבד נגיפית 

י הניסיון הקליני המקובל"עפ  C כרונית מסוג .

0062-14-KMCגסטרואנתרולוגיהיעקב מאור

 מחקר אקראי  גלובלי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות והבטיחות :

 פומית  פעם ביום  לטיפול במבוגרים עם טרומבוציטופניה (Avatrombopag) של אבטרומבופאג

.הקשורה למחלת כבד  לפני ביצוע הליך אלקטיבי



0207-15-KMCגסטרואנתרולוגיהאהוד מלצר

סמיות  מבוקר פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של ודוליזומאב במתן -  אקראי  כפול3מחקר שלב 

עורי כטיפול תחזוקה בנבדקים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה  שהשיגו תגובה -תת

.ורידי בוודוליזומאב בתווית פתוחה-קלינית לאחר טיפול תוך

0075-15-KMCגסטרואנתרולוגיהיעקב מאור

 S-888711פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות של -סמיות  מבוקר- אקראי  כפול3מחקר שלב 

לטיפול בטרומבוציטופניה במטופלים עם מחלת כבד כרונית העוברים הליכים פולשניים  (לוסוטרומבופג)

(L-PLUS 2)אלקטיביים 

0159-13-KMCגסטרואנתרולוגיהיעקב מאור

סמיות  עם שתי זרועות מקבילות להערכת היעילות של תכשיר פרה ביוטי בטיפול -מחקר אקראי  כפול

.בחולים עם מחלת הכבד השומני

0135-12-KMCהמטולוגיהקלמן פילנובסקי

 וקרניטין על המהלך של המחלה  פעילות מיטוכונדריאלית Q10השפעת תוספי התזונה קואנזים 

ומתילציה אצל חולים עם תסמונת מיאלודיספלאסטית

0111-15-KMCהמטולוגיהלב שוידל

בשילוב  (obinutuzumab)  של אובינוטוזומאב 3זרועי  בשלב -מרכזי  פתוח  תלת-מחקר אקראי  רב

תרופתי בנבדקים עם - כטיפול חדACP-196-  בשילוב עם אובינוטוזומאב וACP-196עם כלורמבוציל  

לוקמיה לימפוציטית כרונית שלא טופלה בעבר

0086-14-KMCהמטולוגיהאולגה שבץ

  אקראי  בביקורת פלצבו  כפול סמיות  של טיפול אחזקה באיקסזומיב ציטראט 3מחקר שלב 

(Ixazomib Citrate-MLN9708)  פומי במטופלים עם מיאלומה נפוצה לאחר השתלת תאי גזע

.עצמוניים

0125-15-KMCהמטולוגיהקלמן פילנובסקי

השפעת טיפול בסופח ברזל דפריפרון על העקה החמצונית ועודף ברזל בחולי תסמונת 

.מיאלודיספלסטית בסיכון נמוך

0022-08-KMCהמטולוגיהקלמן פילנובסקי

 קורסים 2טיפול מדורג במחלת הודגקין בהתאם לקבוצות סיכון ובהתאם להערכת תגובה לטיפול לאחר 

FDG-PET/Ctstudyטיפוליים על פי תוצאות 

0003-15-KMCהמטולוגיהלב שוידל

אקראי ומבוקר פלצבו להערכת הבטיחות של הוספת , סמיות-כפול, מרכזי- רבIb מחקר פאזה 

לטיפול תרופתי מקדים מקובל טרם מתן אובינוטוזומאב  (tocilizumab)טוסיליזומאב 

(obinutuzumab) , בשילוב עם כלוראמבוציל(chlorambucil) , בחולים הסובלים מלוקמיה לימפוציטית

 שלא טופלה בעבר וממחלות נלוותBכרונית מסוג תאי 

0097-13-KMCהמטולוגיהלב שוידל

  בינלאומי  להערכת הבטיחות של אובינוטוזומאב IIIbזרועי  שלב -מרכזי  פתוח  חד-ניסוי רב

(obinutuzumab)  לבד או בשילוב עם כימותרפיה  בחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית(CLL)  שלא

רפקטורית/קיבלו טיפול קודם או שמחלתם חזרה

0064-11-KMCהמטולוגיהלב שוידל

דקסאמתזון עם או ללא אלוטוזומאב במיאלומה נפוצה /   אקראי של לנלידומיד 3ניסוי פתוח שלב 

חוזרת או עמידה לטיפול

0175-10-KMCהמטולוגיהלב שוידל

  של טיפול תחזוקתי בלנלידומיד לעומת פלסבו במטופלים מבוגרים IIIמחקר כפול סמיות  אקראי  שלב 

  אשר Diffuse Large B-Cell Lymphoma  (DLBCL) גדולים Bעם לימפומה מפושטת של תאי 

 כקו ראשוןR-CHOP- הגיבו לטיפול ב

0189-14-KMCקלות בחולים עם לאוקמיה לימפטית כרונית/ אנליזה של שרשראות כבדותהמטולוגיהלב שוידל



0171-10-KMCהמטולוגיהלב שוידל

מחקר פאזה שנייה  רב מרכזי חד זרועי  לבדיקת היעילות והבטיחות של מינון נמוך של פלודרבין 

וציקלופוספאמיד  משולב עם מינון סטנדרטי של ריטוקסימב כטיפול ראשוני לחולי לויקמיה לימפטית 

.( 65מעל גיל )כרונית מבוגרים 

0179-13-KMCטיפול נמרץילנה קישיניבסקי

בדלקת ריאות  (Linezolid) ולינזוליד TR-701 FA  אקראי  כפול סמיות  להשוואת 3מחקר שלב 

נוזוקומיאלית הנגרמת על ידי חיידקים גרם חיוביים במונשמים

0163-12-KMCטיפול נמרץגנאדי ברגמן

 ART-123  אקראי כפול סמיות בבקרת אינבו להערכת הבטיחותו היעילות של התכשיר3מחקר שלב 

אצל נבדקים הסובליםמאלח דם והפרעת קרישה חמורים

0132-14-KMCטיפול נמרץילנה קישיניבסקי

 להערכת הבטיחות והיעילות של 3מחקר פרוספקטיבי  אקראי  כפול סמיות  רב מרכזי שלב 

טזובקטאם במתן תוך ורידי בהשוואה למרופנם במטופלים מבוגרים עם דלקת ריאות /צפטולוזאן

נוזוקומיאלית תלוית מנשם

0156-12-KMCמטבוליתטייבה זורניצקי

 שנים להשוואת היציבות לאורך זמן של האיזון הגליקמי תחת טיפול במשטר משולב של 5מחקר בן 

בהשוואה לטיפול סטנדרטי במטפורמין בלבד   (metformin)ומטפורמין   (vildagliptin)וילדאגליפטין 

 שלא קיבלו טיפול בעבר2במטופלים עם סוכרת מטיפוס 

0186-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

מרכזי  אקראי  כפול סמיות  בקבוצות מקבילות ומבוקר פלצבו  להערכת היתרון -  רב3מחקר שלב 

1הקליני נטו של סוטגליפלוזין כטיפול משלים לטיפול באינסולין בסוכרת סוג 

0202-14-KMCמטבוליתהילה קנובלר

מחקר מקביל רב מדינתי  רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  מבוקר אינבו להערכת השפעות אטראסנטן 

מחקר על אודות : SONAR-  ונפרופתיה 2לות עם סוכרת מסוג /על תוצאים כלייתיים במטופלים

נפרופתיה סוכרתית בלקיחת אטראסנטן

0072-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

מרכזי  להוכחת -דמה  עם ביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות רב-סמיות  כפול-ניסוי רפואי אקראי  כפול

  לבדיקת ההשפעה של 1עיקרון  במטופלים בוגרים שאובחנו לאחרונה כחולים בסוכרת מסוג 

NNC0114-0006ולירגלוטייד על שימור הפעילות של תאי בטא  .

0004-16-KMCמטבוליתהילה קנובלר

מחקר בחלוקה אקראית  בתווית פתוחה  בקבוצות מקבילות להערכת היעילות והבטיחות של 

 ודיסליפידמיה מעורבת עם סיכון 2אלירוקומאב לעומת הטיפול הרגיל במטופלים עם סוכרת מסוג 

 שאינה מאוזנת כראוי עם הטיפול בסטטינים הנסבל non-HDL-Cקרדיווסקולרי גבוה  שלהם רמת 

ביותר

0036-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

DUAL-VII – לירגלוטייד/אינסולין דגלודק  (IDegLira) בולוס   ניסוי קליני-לעומת טיפול בזאל  

לירגלוטייד/להשוואת היעילות והבטיחות של אינסולין דגלודק  (IDegLira) בולוס-לעומת טיפול בזאל  

2במטופלים עם סוכרת מסוג 

0008-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים   (PF-04950615)הבטיחות והסבילות של בוקוציזומב 

SPIRE 1– קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב נבדקים בסיכון גבוה 

0071-16-KMCמטבוליתהילה קנובלר

לעומת הטיפול בפלצבו במטופלים  (Semaglutide)יעילותו ובטיחותו של הטיפול הפומי בסמגלוטייד 

 ועם אי ספיקת כליות בדרגה בינונית2עם סוכרת מסוג 



0048-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים   (PF-04950615)הבטיחות והסבילות של בוקוציזומב 

SPIRE 2– קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב נבדקים בסיכון גבוה 

0141-13-KMCמכון הלבסורל גולנד

  רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו  להערכת היעילות  הבטיחות IIIמחקר שלב 

כאשר ניתן בנוסף לטיפול הסטנדרטי במטופלים עם אי ספיקת לב  (Serelaxin)והסבילות של סרלקסין 

.חריפה

0089-14-KMCמכון הלבמשה סואיסה

מינונים  בקבוצות מקבילות על -סמיות  בהקצאה אקראית  בבקרת פלצבו  טווח-  כפול2מחקר שלב 

 על הפרעת קצב חדרית בנבדקים עם דפיברילטור מושתל GS-6615מנת להעריך את ההשפעה של 

(ICD) חדרי עם דפיברילטור -או קוצב דו(CRT-D)

0167-15-KMCמכון הלבמיכאל יונש

מערכת לביצוע דנרבציה כלייתית בחולים עם יתר לחץ דם ™ ReDyהערכת הבטיחות והביצועים של 

עמיד לטיפול תרופתי

0013-15-KMCמכון הלבגרא גנדלמן

  BIOFLOW V: מרכזי להערכת הבטיחות והיעילות של תומכן כליל-מחקר פרוספקטיבי אקראי רב  

.מפריש תרופה לטיפול במטופלים עם עד שלושה נגעים חדשים או היצרויות חוזרות בעורקים כליליים

0148-14-KMCמכון הלבאופיר פז

בהשוואה לנוגד קרישה סטנדרטי   (apixaban) להערכת היעילות של אפיקסבן IVניסוי שלב 

במטופלים עם פרפור פרוזדורים שלא ממקור מסתמי המקבלים טיפול להיפוך קצב הלב

0022-13-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

מחקר כפול סמיות  אקראי  בביקורת פלצבו  רב מרכזי  להערכת ההשפעה של ירידה נוספת 

 בשילוב AMG 145-  על אירועים קרדיווסקולאריים משמעותיים כאשר משתמשים בLDLבכולסטרול 

(FOURIER)עם טיפול בסטטינים במטופלים עם מחלה קרדיווסקולארית ניכרת מבחינה קלינית 

0062-16-KMCמכון הלבסורל גולנד

הערכת בטיחות והיתכנות של מערכת וויטסוול להפחתת עודף נוזלים בחולי אי ספיקת לב חריפה בלתי 

(Acute Decompensated Heart Failure)מפוצה 

0167-14-KMCמכון הלבסורל גולנד

מחקר רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  בקבוצות מקבילות  עם ביקורת פעילה  להערכת היעילות 

 MYHA) לעומת ואלסארטאן מבחינת תחלואה ותמותה בחולי אי ספיקת לב LCZ696והבטיחות של 

.עם מקטע פליטה שמור (II-IVדרגה 

0073-16-KMCמכון הלבסורל גולנד

מונחה , כפול סמיות, בביקורת פלצבו, בקבוצות מקבילות, אקראי,  מכריע רב מרכזיIIIניסוי קליני שלב 

 הפומי וריסיגואט sGC-אירועים לבחינת תוצאות היעילות והבטיחות של הטיפול במגרה ה

(vericiguat)  בנבדקים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד(HFrEF)  – המחקר הגלובלי על

.(VICTORIA)הטיפול בווריסיגואט בנבדקים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד 

0084-15-KMCמחקר רישום  הנקראמכון הלבמשה סואיסה :GOLD AF Registry

0145-14-KMCמכון הלבמשה סואיסה

על שיפור בתפקוד הלב ועל תוצאים  ( CRT-D)חדרי עם דפיברילטור -השפעת שדרוג לקוצב דו

-CRT)קליניים במטופלים עם תפקוד לקוי של חדר שמאל ובעלי קיצוב מקוטע או קבוע בחדר ימין 

UPGRADE)

0019-15-KMCמכון הלבמשה סואיסה

 4מחקר  איסוף נתונים בנושא שיפור מירבי בטיפול רה סינכורניזציה באמצעות שימוש באלקטרודה 

 .Boston Scientific  תוצרת חברת ACUITY 4Xקוטבית מדגם 

0031-12-KMCמכון הלבמשה סואיסה

 למיקום אלקטרודה של Radial Strain Imagingשימוש בהדמייה אקוקרדיוגרפית באמצעות שיטת 

.קוצב לב עם דפיברילטור בחולים הסובלים מקרדיומיופתיה איסכמית



0165-13-KMCמכון הלבמיכאל יונש

  (Ridaforolimus)מחקר קליני  אנגיוגרפי אירופאי  בתומכן כלילי מצופה בתרופה רידאפורולימוס 

.BioNIRמסוג 

0164-13-KMCמכון הלבמיכאל יונש

 במחקר היצרויות BioNIR מסוג Ridaforolimusמערכת תומכן כלילי מפרישת : (Bionics)ביוניקס 

כליליות

0074-16-KMCמכון הלבמיכאל יונש

, זרועי-דו, כפול סמיות, בהקצאה אקראית, לאומי-רב, מרכזי-רב, פרוספקטיבי, IIbמחקר קליני פאזה 

 LABR-312היעילות והתגובה למינון של  , במטרה להעריך את הבטיחות. במינון עולה, פלצבו-מבוקר

העוברים , למניעת היצרות חוזרת במטופלים עם סוכרת (PCI)הניתן בעת התערבות כלילית מלעורית 

.השתלה של תומכן מצופה תרופה

0165-12-KMCמכון הלבמיכאל יונש

סמיות  מבוקר אינבו  בקבוצות מקבילות להערכת ההשפעה של -מחקר אקראי  כפול

SAR236553/REGN727 על התרחשות אירועי לב וכלי דם במטופלים אשר סבלו לאחרונה 

.(ACS)מתסמונת כלילית חדה 

0084-16-KMCמכון הלבליאון פולס

 הנמדד PEAמחקר פתוח לאיסוף מידע על מנת לקבוע את נקודת החיתוך האופטימלית של קריטריון 

 לצורך אבחנה בין חולים עם או בלי אירוע לבביcorsensי טכנולוגיית "ע

0148-15-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

 שבועות טיפול לכל 104הכולל , בקבוצות מקבילות, אקראי, כפול סמיות,  רב מרכזיIIIניסוי קליני שלב 

בסיכון גבוה עם מחלת  (T2DM) 2על נבדקים הסובלים מסוכרת מסוג , בביקורת פלצבו, היותר

 BET ((Bromodomain לעיכוב RVX000222-לבדיקה אם הטיפול ב, (CAD)עורקים כליליים 

Extraterminal Domain מאריך את הזמן עד להופעת אירועים חריגים קרדיווסקולריים חמורים 

(MACE)

0217-15-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

  אקראי  מבוקר  להערכת הבטיחות של אפיקסבן לעומת 2*2ניסוי קליני פתוח  במערך פקטוריאלי של 

 ואספירין לעומת פלצבו לאספירין במטופלים עם פרפור פרוזדורים ותסמונת Kאנטגוניסט לוויטמין 

(PCI)כלילית חריפה או צנתור טיפולי 

0055-16-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

 כפול סמיות  אקראי בביקורת פלצבו  להערכת ההשפעות של דאלסטראפיב IIIמחקר שלב 

(dalcetrapib)  על הסיכון הקרדיווסקולרי(CV)  באוכלוסייה שהוגדרה לפי מאפיינים גנטיים וכוללת

dal-GenEניסוי : (ACS)אנשים שסבלו לאחרונה מתסמונת כלילית חריפה 

0187-13-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים   (PF-04950615)הבטיחות והסבילות של בוקוציזומב 

SPIRE-2- קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב נבדקים בסיכון גבוה

0186-13-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים   (PF-04950615)הבטיחות והסבילות של בוקוציזומב 

.SPIRE-1- קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב נבדקים בסיכון גבוה

0079-15-KMCסימון בלוטת לימפה שנדגמה בביופסיה בהנחיית אולטרסאונדמכון השדתניר אלוייס

0196-15-KMCאבחון שוליים נגועים במהלך ניתוח למפקטומי באמצעות מכשיר מכון השדתניר אלוייסMR

0081-15-KMCנוירולוגיהרונית גלעד

מרכזי לבדיקת -סמיות  בהקצאה אקראית  בביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות  רב-מחקר כפול

קלוניים -כטיפול משלים לפרכוסים כלליים טוניים (lacosamide)היעילות והבטיחות של לאקוזאמיד 

.ראשוניים לא נשלטים בנבדקים עם אפילפסיה אידיופתית כללית



0100-15-KMCנוירולוגיהרונית גלעד

מחקר בטיחות תצפיתי עולמי  הנערך לאחר השיווק  להערכת הבטיחות והסבילות של פיקומפה 

(Fycompa  ™פרמפנל)  ומעלה הסובלים מאפילפסיה12כטיפול נוסף במטופלים בני 

0089-15-KMCנוירולוגיהרונית גלעד

מרכזי לבדיקת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של לאקוזאמיד -מחקר המשך בתווית פתוחה  רב

(lacosamide) קלוניים כלליים ראשוניים לא נשלטים בנבדקים עם -כטיפול משלים לפרכוסים טונים

אפילפסיה אידיופתית כללית

0136-15-KMCנפרולוגיהגיל צרנין

מונחה אירועים , מרכזי-רב, בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול,  אקראיIIIמחקר פאזה 

בהפחתת תחלואה ותמותה בשל מחלות  (Finerenone)לחקר היעילות והבטיחות של פינרנון 

  עם אבחנה קלינית של מחלת כליות סוכרתית 2קרדיווסקולריות במטופלים הלוקים בסוכרת מסוג 

בנוסף לטיפול המקובל

0135-15-KMCנפרולוגיהגיל צרנין

מונחה אירועים , מרכזי-רב, בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול,  אקראיIIIמחקר פאזה 

בהפחתת תחלואה ותמותה בשל מחלות  (Finerenone)לחקר היעילות והבטיחות של פינרנון 

  עם אבחנה קלינית של מחלת כליות סוכרתית 2קרדיווסקולריות במטופלים הלוקים בסוכרת מסוג 

בנוסף לטיפול המקובל

0194-14-KMCנשים ויולדותרוני לוי

בלון פולי לצוואר הרחם  דינפרוסטון :  שיטות להפעלת לידה3ממחקר תלת זרועי מבוקר המשווה 

.נרתיקי ושילוב של שתי השיטות

0096-15-KMCנשים ויולדותאריה-אלון בן

ל 'סמיות  מבוקר אינבו להערכת יעילות וסבילות של ג-מרכזי  אקראי  כפול-  רבIIמחקר פאזה 

15%AS101טופיקאלי לטיפול ביבלות גניטליות חיצוניות   .

0180-10-KMCעינייםמרים זליש

סמיות  אקראי  בקבוצות מקבילות לבחינת הבטיחות של -מרכזי  כפול-מחקר של  שנתיים  רב

LUMIGAN® 0.1ל בהשוואה ל"מ/ג" מ -LUMIGAN® 0.3ל במטופלים עם גלאוקומה או יתר "מ/ג" מ

לחץ תוך עיני

0191-14-KMCעינייםחיה כץ

זווית או -במטופלים עם גלאוקומה פתוחת (SR) היעילות והבטיחות של בימטופרוסט בשחרור מושהה 

-The Efficacy and Safety of Bimatoprost SR in Patients With Openיתר לחץ תוך עיני  

angle Glaucoma or Ocular Hypertension

0214-14-KMCעינייםאיילה פולק

לניוון פרוספקטיבי אפידמיולוגי בנושא התקדמות אטרופיה גיאוגרפית משנית, מרכזי-מחקר רב

(AMD)מקולרי תלוי גיל 

0204-14-KMCעינייםאיילה פולק

זגוגיתי של -כפול סמיות ומבוקר להערכת הבטיחות והיעילות של מתן תוך, אקראי, 3ניסוי שלב 

בשילוב עם אווסטין  ( שהינו אפטמר שעבר פגילציהPDGF-Bנוגד ) [™Fovista]פוביסטה 

[Avastin®]  או אייליה[Eylea®]  בהשוואה לטיפול באווסטין[Avastin®]  או אייליה[Eylea®]  בלבד

.גיל באזור שמתחת לגומה המרכזית ברשתית-בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאווסקולרי קשור

0064-15-KMCעינייםאיילה פולק

במטופלים הסובלים בניוון  (AGN-150998) (Abicipar Pegol )בטיחות ויעילות של אביציפר פגול 

.וסקולרי תלוי גיל-מקולרי ניאו

0017-16-KMCעינייםאיילה פולק

 Age Related Dry Macular)בדיקת בטיחות ויעילות של טיפול בחולי ניוון מוקולרי יבש הקשור לגיל 

Degeneration)  עם אטרופיה גיאוגרפית(Geographic Atrophy)ב-OpRegen- תאי אפיטל

.רישתית -הרישתית ממקור תאי גזע עובריים  הניתן בהזרקה תת



0140-15-KMCעינייםאיילה פולק

 (®Lucentis)  בהשוואה ללוסנטיס Ranibizumab FYB201יעילות ובטיחות של מוצר ביוסימילר 

Columbus-AMD   ניוון המקולרי הגילי  שם  המחקר AMDבחולים עם מחלת 

0108-15-KMCעינייםאיילה פולק

זרועי  רב מרכזי  כפול סמיות  בחלוקה אקראית  של שנתיים  להשוואת היעילות -מחקר תלת

 לעומת אפליברצפט בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאו וסקולרי תלוי גילRTH258והבטיחות של 

0156-13-KMCעינייםאיילה פולק

זגוגיתי של -כפול סמיות ומבוקר להערכת היעילות והבטיחות של מתן תוך, אקראי, 3ניסוי שלב 

   ®Lucentis)בשילוב לוסנטיס  ( שהינו אפטמר שעבר פגילציהPDGF-Bנוגד  ) (  ™Fovista)פוביסטה 

גיל - בלבד בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאווסקולרי קשור   (®Lucentis)בהשוואה  לטיפול בלוסנטיס  (

.באזור שמתחת לגומה המרכזית

0178-15-KMCהערכת מכשיר ה פלסטיקהדנה אגוזיSPINNERלייצור תחבושות לטיפול בפצעי אתר תורם שתל עור 

0111-14-KMCפלסטיקהדנה אגוזי

מחקר פרוספקטיבי  רב מרכזי  מבוקר  אקראי וכפול סמויות לבדיקת יעילות הטריה אנזימטית בעזרת 

EscharExבמטופלים עם פצעים קשיי ריפוי  

0169-15-KMCריאותגרשון פינק

 שבועות כפול סמיות  בביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות  לבחינת היעילות 24  באורך 3מחקר שלב 

 ( שבועות4-ג פעם ב" מ110) (Reslizumab)והבטיחות של הטיפול התת עורי ברסליזומאב 

במטופלים הסובלים מאסטמה עם תלות בטיפול פומי בקורטיקוסטרואידים ומרמה גבוהה של 

אאוזינופילים ב

0100-14-KMCריאותגרשון פינק

במינון כרוני , כפול דמה, כפול סמיות, בהקצאה אקראית, בקבוצות מקבילות,רב מרכזי ,IIIמחקר פאזה 

להערכת היעילות והבטיחות של שלושה מינונים של בנראליזומאב , בביקורת פלצבו, ( שבועות56)

(Benralizumab, MEDI-563)  במטופלי מחלת ריאות חסימתית כרונית(COPD)  בדרגה מתונה עד

(Terranova). קשה מאוד עם היסטוריה של התלקחויות של המחלה

0021-16-KMCריאותגרשון פינק

 שבועות טיפול  רב מרכזי  בהקצאה אקראית  כפול סמיות  בקבוצות מקבילות  בביקורת 52מחקר בן 

 במטופלים עם אסתמה חמורה QMF149 עם QVM149פעילה  להשוואת היעילות והבטיחות של 

.שאינה בשליטה

0062-15-KMCריאותגרשון פינק

 שבועות טיפול  12דמה  בקבוצות מקבילות  עם -סמיות  כפול-מרכזי  אקראי  כפול- מחקר רב

/ אינדקטרול מאלאט ) QVA149-פלוטיקאזון ב/להערכת היעילות והבטיחות של החלפת סאלמטרול

(COPD)במטופלים סימפטומטים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית  (גליקופירוניום ברומיד

0084-13-KMCריאותגרשון פינק

  אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של לבריקיזומאב IIIמחקר שלב 

(LEBRIKIZUMAB)  במטופלים עם אסטמה בלתי מאוזנת המקבלים קורטיקוסטרואידים בשאיפה

ותרופה נוספת לאיזון

0176-14-KMCריאותגרשון פינק

-BPSמרכזי  אקראי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של  - רב3מחקר שלב 

314d-MR פומי הניתן בנוסף לטרפרוסטיניל בשאיפה Tyvaso®)  ) בקרב נבדקים עם יתר לחץ דם

עורקי ריאתי

0088-15-KMCריאותגרשון פינק

 (LAI)מרכזי  של אמיקצין ליפוזומאלי לשאיפה -מחקר בהקצאה אקראית   בתווית פתוחה  רב

הנגרמים על ידי תצמיד  (NTM)במטופלים בגירים עם זיהומי ריאה מיקובקטריאליים שאינם שחפתיים 

העמידים לטיפול (MAC)מיקובקטריום אביום 



0049-15-KMCריאותגרשון פינק

מרכזי להערכת השפעות סילדנאפיל במתן פומי על תמותה בקרב מבוגרים עם -לאומי  רב-מחקר רב

יתר לחץ דם ריאתי עורקי

0023-15-KMCריאותגרשון פינק

 Idiopathic Pulmonary) בטיפול בפיברוזיס ריאתי אידיופתי  SAR156597יעילות ובטיחות של 

Fibrosis (IPF :שבועות בטווח מינונים52סמיות  מבוקר פלצבו בן -מחקר בחלוקה אקראית  כפול 

0120-15-KMCריאותגרשון פינק

 שבועות לבחינת היעילות והבטיחות 52מחקר כפול סמיות  בביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות באורך 

במטופלים הסובלים   (Reslizumab)ג רסליזומאב " מ110של טיפול תת עורי במנה קבועה של 

מאסטמה לא מאוזנת ומרמה גבוהה של אאוזינופילים בדם

0157-14-KMCריאותגרשון פינק

 זרועות מקבילות 3- הנערך ב, סמיות-כפול, בהקצאה אקראית,  שבועות52 בן IIIמחקר פאזה 

 במינון קבוע לעומת שילובים FF/UMEC/VIהבטיחות והסבילות של שילוב משולש , להשוואת היעילות

, בבוקר, כאשר כל הטיפולים ניתנים פעם אחת ביום,  במינונים קבועיםUMEC/VI-  וFF/VIכפולים של 

.COPD, למטופלים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית, באמצעות משאף אבקה יבשה

0134-15-KMCריאותגרשון פינק

  נוגדן חד שבטי  MHAA4549A- אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו על השימוש ב2ניסוי שלב 

 חמורAבשילוב עם אוסלטאמיביר לעומת אוסלטאמיביר  לטיפול בזיהום שפעת 

0139-15-KMCריאותגרשון פינק

להערכת היעילות והבטיחות של  (פלצבו)סמיות  מבוקר אינבו -מחקר בחלוקה אקראית  כפול

בחולי אסתמה חמורה תלויית סטרואידים(dupilumab)דופילומאב  

0159-14-KMCריאותגרשון פינק

להשוואת הבטיחות של טיפול משולב , המבוקר באופן פעיל, אקראי וכפול סמיות,  שבועות26מחקר בן 

-תרופתי ב-לבטיחות של טיפול חד, פורמוטרול פומראט/  המכיל מומטזון פורואטMDI-מינון ב-וקבוע

MDIבמתבגרים ובמבוגרים הסובלים מאסתמה מתמדת,  המכיל מומטזון פורואט

0039-15-KMCריאותגרשון פינק

 שבועות  להערכת היעילות  הבטיחות 26סמיות  עם קבוצות מקבילות  במשך - מחקר אקראי  כפול

 (COPD) פעם או פעמיים ביום  במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית NVA237והסבילות של 

.בינונית וקשה

0122-09-KMCריאותגרשון פינק

 ACT-293987מחקר ארוך טווח  עם זרוע טיפול אחת  פתוח  להערכת הבטיחות והסבילות של 

.במטופלים עם יתר לחץ דם עורקי ריאתי

0183-13-KMCריאותגרשון פינק

 MEDI9929  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של 2מחקר אקראי שלב 

-CD-RIפרוטוקול . במטופלים מבוגרים עם אסטמה חמורה  אשר מבוקרת באופן לא מספק

MEDI9929-1146

0018-16-KMCריאותדניאל סטרובין

לדנרבציה של העורק הראתי  (™TIVUS)הערכה קלינית של מערכת אולטרהסאונד אינטראווסקולרי 

.בחולי יתר לחץ דם ראתי

0190-15-KMCריאותגרשון פינק

סמיות  כפול דמה  בקבוצות מקבילות  עם ביקורת פעילה ופלצבו  -מרכזי  אקראי  כפול-מחקר רב

.(2 ודרגה 1דרגה ) בחולים עם יתר לחץ דם ראשוני ACT-132577-  למציאת מינון ה2פאזה 
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6 An Open-Label Safety Extension Study to a Multicenter Study of Liposomal Amikacin for Inhalation (LAI) in Adult Patients with Nontuberculous Mycobacterial (NTM) Lung Infections caused by Mycobacterium avium complex (MAC) that are refractory to treatment.5--

























העמידים לטיפול (MAC)הנגרמים על ידי תצמיד מיקובקטריום אביום  (NTM)במטופלים בגירים עם זיהומי ריאה מיקובקטריאליים שאינם שחפתיים  (LAI)מרכזי של אמיקצין ליפוזומאלי לשאיפה -מחקר הארכה בתווית פתוחה לבטיחות של מחקר רב3פאזה מימון חיצוניהמכון למחקרים קלינייםתכשירקפלןמאושרתכשיר רפואיגרשון פינק049385

























חברה מסחרית



מחלקהשם החוקרמספר המחקר

0034-16-KMCילדיםאריק שייר 

0004-11-KMCאמנון צונג

- ילדים

אנדוקרינולוגיה

0173-13-KMCמיכל קורי

-  ילדים 

גסטרואנתרולוגיה

0166-15-KMCמיכל קורי

-  ילדים 

גסטרואנתרולוגיה

0191-15-KMCמיכל קורי

-  ילדים 

גסטרואנתרולוגיה

0107-14-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0105-14-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0135-11-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0069-15-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0023-12-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0089-11-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0094-14-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0082-14-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0042-07-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0085-12-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0118-13-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0101-15-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0172-14-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0139-09-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0143-14-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0087-09-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0161-15-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0103-13-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך



0062-13-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0145-15-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0050-15-KMC

בן )נעה אפרת     

אונקולוגיה(ברוך

0165-14-KMCאונקולוגיהאפרים אידלביץ

0005-13-KMCאונקולוגיהמיכאל דינרמן

0138-10-KMCאונקולוגיהמיכאל דינרמן

0063-14-KMCאונקולוגיהאדליה יחנין

0035-13-KMCאונקולוגיהאדליה יחנין

0009-15-KMCאונקולוגיהרבקה כצנלסון

0011-15-KMCאונקולוגיהרבקה כצנלסון

0094-10-KMCאונקולוגיהרבקה כצנלסון

0071-14-KMCאורולוגיהאורי לינדנר

0210-15-KMCאורולוגיהאורי לינדנר

0030-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

0197-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

0126-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

0050-14-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

0138-15-KMCזאב משה שטגר

אלרגיה 

ואימונולוגיה

0056-15-KMCגרון-אוזן-אףעודד כהן

0057-11-KMCגרון-אוזן-אףיונתן להב

0114-12-KMCגנטיקהאלון בסביץ

0088-14-KMCגסטרואנטרולוגיהסטיבן מלניק

0201-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0212-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0200-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0035-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0103-11-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר



0118-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0096-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0131-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0064-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0119-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0200-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0130-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0190-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0041-15-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0010-16-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0011-16-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0103-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0090-14-KMCגסטרואנטרולוגיהאהוד מלצר

0058-12-KMCגסטרואנתרולוגיהסטיבן מלניק

0062-14-KMCגסטרואנתרולוגיהיעקב מאור

0207-15-KMCגסטרואנתרולוגיהאהוד מלצר

0075-15-KMCגסטרואנתרולוגיהיעקב מאור

0159-13-KMCגסטרואנתרולוגיהיעקב מאור

0135-12-KMCהמטולוגיהקלמן פילנובסקי

0111-15-KMCהמטולוגיהלב שוידל

0086-14-KMCהמטולוגיהאולגה שבץ

0125-15-KMCהמטולוגיהקלמן פילנובסקי

0022-08-KMCהמטולוגיהקלמן פילנובסקי

0003-15-KMCהמטולוגיהלב שוידל

0097-13-KMCהמטולוגיהלב שוידל

0064-11-KMCהמטולוגיהלב שוידל



0175-10-KMCהמטולוגיהלב שוידל

0189-14-KMCהמטולוגיהלב שוידל

0171-10-KMCהמטולוגיהלב שוידל

0179-13-KMCטיפול נמרץילנה קישיניבסקי

0163-12-KMCטיפול נמרץגנאדי ברגמן

0132-14-KMCטיפול נמרץילנה קישיניבסקי

0156-12-KMCמטבוליתטייבה זורניצקי

0186-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0202-14-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0072-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0004-16-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0036-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0008-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0071-16-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0048-15-KMCמטבוליתהילה קנובלר

0141-13-KMCמכון הלבסורל גולנד

0089-14-KMCמכון הלבמשה סואיסה

0167-15-KMCמכון הלבמיכאל יונש

0013-15-KMCמכון הלבגרא גנדלמן

0148-14-KMCמכון הלבאופיר פז

0022-13-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

0062-16-KMCמכון הלבסורל גולנד

0167-14-KMCמכון הלבסורל גולנד

0073-16-KMCמכון הלבסורל גולנד

0084-15-KMCמכון הלבמשה סואיסה



0145-14-KMCמכון הלבמשה סואיסה

0019-15-KMCמכון הלבמשה סואיסה

0031-12-KMCמכון הלבמשה סואיסה

0165-13-KMCמכון הלבמיכאל יונש

0164-13-KMCמכון הלבמיכאל יונש

0074-16-KMCמכון הלבמיכאל יונש

0165-12-KMCמכון הלבמיכאל יונש

0084-16-KMCמכון הלבליאון פולס

0148-15-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

0217-15-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

0055-16-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

0187-13-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

0186-13-KMCמכון הלבאוסקר קרקוף

0079-15-KMCמכון השדתניר אלוייס

0196-15-KMCמכון השדתניר אלוייס

0081-15-KMCנוירולוגיהרונית גלעד

0100-15-KMCנוירולוגיהרונית גלעד

0089-15-KMCנוירולוגיהרונית גלעד

0136-15-KMCנפרולוגיהגיל צרנין

0135-15-KMCנפרולוגיהגיל צרנין

0194-14-KMCנשים ויולדותרוני לוי

0096-15-KMCנשים ויולדותאריה-אלון בן

0180-10-KMCעינייםמרים זליש

0191-14-KMCעינייםחיה כץ

0214-14-KMCעינייםאיילה פולק



0204-14-KMCעינייםאיילה פולק

0064-15-KMCעינייםאיילה פולק

0017-16-KMCעינייםאיילה פולק

0140-15-KMCעינייםאיילה פולק

0108-15-KMCעינייםאיילה פולק

0156-13-KMCעינייםאיילה פולק

0178-15-KMCפלסטיקהדנה אגוזי

0111-14-KMCפלסטיקהדנה אגוזי

0169-15-KMCריאותגרשון פינק

0100-14-KMCריאותגרשון פינק

0021-16-KMCריאותגרשון פינק

0062-15-KMCריאותגרשון פינק

0084-13-KMCריאותגרשון פינק

0176-14-KMCריאותגרשון פינק

0088-15-KMCריאותגרשון פינק

0049-15-KMCריאותגרשון פינק

0023-15-KMCריאותגרשון פינק

0120-15-KMCריאותגרשון פינק

0157-14-KMCריאותגרשון פינק

0134-15-KMCריאותגרשון פינק

0139-15-KMCריאותגרשון פינק

0159-14-KMCריאותגרשון פינק

0039-15-KMCריאותגרשון פינק



0122-09-KMCריאותגרשון פינק

0183-13-KMCריאותגרשון פינק

0018-16-KMCריאותדניאל סטרובין

0190-15-KMCריאותגרשון פינק



שם המחקר

ד ילדים"סדציה קלה והפחתת כאב לפעולות קלות במסגרת מלר: קטמין נזאלי

1השפעת הרכב המזון ותזמון מתן אינסולין לפני הארוחה על האיזון הגליקמי שלאחר האוכל  בילדים עם סכרת סוג 

עם דיאטה ייחודית לבין הזנה  (מודולן)מחקר פרוספקטיבי  אקראי  מבוקר המשווה בין הזנה אנטרלית חלקית 

.בטיפול בילדים עם מחלת קרוהן (מודולן)אנטרלית בלעדית 

® Humira) (אדלימומאב)להערכת הבטיחות והיעילות של יומירה , לא התערבותי, טווח-מחקר רישום ארוך

adalimumab)  בילדים עם מחלת קרוהן(CD ) בדרגה בינונית עד קשה-

טיפול מותאם רמות באדלימומאב בילדים עם מחלת קרוהן

להערכת היעילות והבטיחות של טיפול בטרסטוזומאב אמטנזין , פאזה שלישית, רב מרכזי, פתוח, מחקר אקראי

(TDM-1)  בחולי סרטן שד   (ווונטי'טיפול אדג)לאחר ניתוח  (הרספטין)בהשוואה לטרסטוזומאבHER2שקיבלו ,  חיובי

.ונותרה שארית מחלה פתולוגית בשד או בבלוטות הלימפה בבית השחי, טיפול לפני הניתוח

במטופלים עם גידולים מוצקים בעלי מוטציות סומטיות בקולטן  (Neratinib)  על נרטיניב 2תווית  שלב -מחקר גלוי

.EGFRשל הגן המקודד  (אמפליפיקציה)או הגברה  (EGFR  HER2  HER3)גורם גדילה אפידרמלי הומאני 

מחקר רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  מבוקר באמצעות תרופת דמה המשווה טיפול כימותרפי והרספטין מול טיפול 

.  חיובי  לאחר ניתוח2HERובנטי למטופלים בעלי סרטן שד ראשוני  'כימותרפי  הרספטין ופרטוזומאב כטיפול אדג תרופתי באולפריב -מרכזי להערכת היעילות והבטיחות של טיפול חד-  פתוח  אקראי  מבוקר  רב3מחקר שלב 

בהשוואה לכימותרפיה בודדת בטיפול בסרטן שחלות חוזר הרגיש לתכשירי פלטינום במטופלות עם מוטציות בתאי 

.BRCA1/2הנבט מסוג 

זרועי  של פרטוזומאב עם טרסטוזומאב וטקסן כטיפול קו ראשון בחולים עם  סרטן -תווית  חד-מרכזי  גלוי-מחקר רב

.חיובי-HER2  (גרורתי או חוזר מקומית)שד מתקדם 

 לבד בנשים עם סרטן שד AIלעומת  (AI) בשילוב עם מעכב ארומטאז MEDI-573 אקראי של 1b/2מחקר שלב 

CD-ON-MEDI-573-1030פרוטוקול . (MBC)גרורתי 

 (ABT-888) וליפאריב PARP  בבקרת פלצבו  של קרבופלטין ופקליטקסל עם או ללא מעכב 3מחקר אקראי שלב 

BRCA-  הקשור לHER2-בסרטן שד גרורתי או מתקדם מקומית שלא ניתן להסרה כירורגית  שלילי ל

בהשוואה לבחירת הרופא  במטופלים עם  (niraparib) אקראי  פתוח  רב מרכזי  מבוקר  של ניראפאריב IIIניסוי שלב 

. בתאי נבט  אשר טופלו בעברBRCA  עם תוצאה חיובית למוטציה HER2-סרטן שד  שליליים ל

 בלפטיניב  טרסטוזומב   טרסטוזומב ואחריו לפטיניב והשילוב של שניהם  IIIמחקר אקראי  רב מרכזי  פתוח  פאזה 

.(ALTTO)  חיובי ErbB2  /HER2כטיפול משלים בחולי סרטן שד ראשוני  מסוג 

- נמוך עד בינוני בטיפול בHER2מניעת הישנות של סרטן השד בשלב מוקדם עם בלוטות לימפה חיוביות ובביטוי 

™NeuVax

בהשוואה לפלצבו במטופלות עם סרטן  (Niraparib)  אקראי  כפול סמיות של טיפול אחזקה בניראפאריב 3ניסוי שלב 

שחלה רגיש לפלאטינום

שלבי לבדיקה רטרוספקטיבית -אינדיקציות  דו-מרכזי  רב-רב: מחקר העוסק בניתוח של נתונים מתיקים קיימים

תוכנה תומכת החלטות טיפוליות לחיזוי של זמן להתקדמות   - Predicareוולידציה פרוספקטיבית של דיוק החיזוי של 

.מחלה בחולים אינדיווידואליים תחת טיפולים סטנדרטיים

 (אנאסטרוזול או לטרוזול)סטרואידיים - של מעכבי ארומטאז לא3שלב , מבוקר פלצבו, כפול סמיות, מחקר אקראי

הסובלות מסרטן שד , אצל נשים לאחר הפסקת הוסת, או פלצבו, CDK4/6חומר מעכב , LY2835219בתוספת 

שלא עברו טיפול מערכתי קודם במסגרת , HER2-הנשנה באותו האזור או גרורתי מסוג חיובי לקולטני הורמון ושלילי ל

בשילוב עם לטרוזול כטיפול לנשים בתקופת הבלות עם סרטן  (אברולימוס)  RAD001מחקר פתוח שלב שני של מתן 

או  לטרוזול /או  אנסטרוזול ו/שד במצב מתקדם או גרורתי   בעל קולטן חיובי לאסטרוגן  לאחר כשלון של טמוקסיפן ו

או  אקסמסטן/או   פולבסטרנט ו/ו

 דיכלוריד לעומת פלצבו לטיפול בנבדקות עם 223-סמיות  עם ביקורת פלצבו  של רדיום-  אקראי  כפולIIניסוי שלב 

 וחיובית לקולטני הורמונים  עם גרורות בעצמות  שקיבלו טיפול רקע HER2- סרטן שד גרורתי עם תוצאה שלילית ל

סמיות  מבוקר פלצבו  של נרטיניב לאחר הרצפטין בנשים בשלב מוקדם של סרטן שד עם ביטוי - מחקר אקראי  כפול

HER2יתר של 

ובכימותרפיה לעומת הטיפול בטראסטוזומאב  (Margetuximab) אקראי על הטיפול במארגטוקסימאב 3מחקר שלב 

(Trastuzumab) ובכימותרפיה במטופלים הסובלים מסרטן שד גרורתי חיובי ל-HER2 אשר קיבלו טיפולים קודמים 

 ונזקקים לטיפול מערכתיHER2נגד 

תת עורי למטופלים עם סרטן שד מוקדם  (הרצפטין)מחקר רב מרכזי  זרוע אחת  הבודק מתן ביתי של טראסטוזומאב  

.HER2החיובי ל 



מתן טיפול בנרטיניב בשילוב קפציטבין לעומת לפטיניב בשילוב קפציטבין למטופלים החולים בסרטן שד גרורתי מסוג  

HER2+אשר קיבלו בעבר לפחות שני משטרי  טיפול ל -HER2 במסגרת מחלה גרורתית (NALA)

 גלוי  במינון עולה להערכת הבטיחות  הפרמקוקינטיקה  הפרמקודינמיקה וההשפעות הרפואיות של   I מחקר פאזה:(

.במשתתפים עם ממאירות מתקדמת ( Nerofe ) מתן ורידי של נרופא

במקביל ובהמשך  (PARPמעכב )פקליטקסל  עם או ללא וליפאריב /  מבוקר פלצבו   בקרבופלטין3מחקר פאזה 

כשימור  בנבדקות עם סרטן שחלות אפיתליאלי נסיובי  סרטן חצוצרות או סרטן ראשוני של הצפק בדרגה גבוהה 

  אשר לא טופלו בעברIV או IIIבשלב 

-כטיפול אחזקה חד (olaparib)מרכזי  של אולאפאריב -סמיות  עם ביקורת פלצבו  רב- אקראי  כפולIIIמחקר שלב 

 שמחלתם לא התקדמה במהלך קו ראשון של כימותרפיה gBRCAתרופתי בחולי סרטן לבלב גרורתי עם מוטציית 

יחד עם טיפול סטנדרטי  (AGS-003) בין לאומי  אקראי  של טיפול חיסוני בתאים דנדריטיים עצמיים 3ניסוי שלב 

AG-003-007פרוטוקול  (ADAPT)לקרצינומה מתקדמת של תאי כליה 

ובנטי '  להערכת היעילות והבטיחות של פזופניב כטיפול אדגIIIמחקר אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו  פאזה 

.מקומי או מתקדם מקומי לאחר כריתת כליה (RCC)עבור מטופלים עם קרצינומה של תאי הכליה 

 או DOXIL לעומת CAELYX או  DOXIL- וYONDELISמחקר רנדומיזציה בתווית פתוחה להשוואת השילוב של 

CAELYXחוזר של סרטן אפיתל השחלות  סרטן צפק ראשוני  או סרטן חצוצרות הרחם/ כטיפול יחידי למצב מתקדם

כטיפול קו שני בחולות סרטן מקומי  (Doxorubicin) עם דוקסורוביצין AEZS-108מחקר אקראי ומבוקר המשווה 

.מתקדם  חוזר או גרורתי של רירית הרחם נוגדן , MPDL3280A)להערכת היעילות והבטיחות של אטזוליזומאב , אקראי, מרכזי-רב, גלוי תווית, IIIמחקר בשלב 

anti-PD-L1)  פאקליטאקסל-נאב+ פאקליטאקסל או אטזוליזומאב בשילוב עם קרבופלטין + בשילוב עם קרבופלטין ,

 של תאים שאינם IVבמטופלים נאיביים לכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב , פאקליטאקסל-נאב+ לעומת קרבופלטין 

מסוג תאי קשקש, (NSCLC)קטנים 

 נוגדן MPDL3280A)מרכזי  אקראי  גלוי תווית  להערכת היעילות והבטיחות של אטזוליזומאב -  רבIIIמחקר בשלב 

anti-PD-L1)  פקליטקסל במטופלים נאיביים לכימותרפיה עם סרטן ריאה שלב -נאב+ בשילוב עם קרבופלטיןIV של 

מסוג שאינו תאי קשקש  (NSCLC)תאים שאינם קטנים 

לבין יעילות התרופה בקרב  (®Tarceva)מרכזי הבודק את הקשר בין פריחה הנגרמת מטיפול בארלוטיניב -מחקר רב

. המקבלים טיפול בקו ראשוןEGFR-  עם מוטציה בNSCLCחולים עם סרטן ריאות מתקדם מסוג 

הערכת שיטת צביעה היסטולוגית וציטולוגית חדשה לזיהוי ממצאים סרטניים בשלפוחית השתן

Prostatic Specific Antigen (PSA)על ערכי  (DRE)השפעת בדיקה רקטלית 

באגבור  (PI)מרכזי  גלוי תווית  בשיבוץ אקראי  להערכת ההחלפה ממשטר של מעכב פרוטאז - רבIIIמחקר שלב 

בנבדקים עם דיכוי וירולוגי -MK-1439Aל   (NRTIs)נוקלאוטידי /ריטונביר ושני מעכבי רוורס טרנסקריפטאז נוקלאוזידי

(HIV-1)  .1הנושאים את נגיף הכשל החיסוני האנושי מסוג 

הערכה של ריברוקסבאן לעומת פלצבו מבחינת הקטנת הסיכון מפני פקקת ורידים תסחיפית לאחר שחרור מאשפוז 

בקרב מטופלים עם בעיה רפואית

לשוני - למתן תתSTG320מחקר אקראי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  רב מרכזי  של היעילות והבטיחות של טבליות 

.HDM-במבוגרים ובמתבגרים עם נזלת אלרגית הקשורה ל (HDM)של תמציות האלרגנים של קרדית אבק הבית 

 1סמיות  אקראי  בעל ביקורת פעילה  להערכת הבטיחות  והיעילות של רלטגרביר במינון של -מרכזי  כפול-מחקר רב

ג פעמיים ביום כאשר כל אחת מהן ניתנת בשילוב עם " מ400ג פעם ביום בהשוואה לרלטגרביר במינון של " מ200

 חיובי  שטרם נחשפו לטיפולHIV-1בנבדקים עם ™ טרובדה

סמיות בביקורת פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של שני מינוני -מרכזי  בהקצאה אקראית  כפול-  רב3מחקר שלב 

.אניפרולומאב בקרב נבדקים מבוגרים  עם זאבת אדמנתית מערכתית פעילה

קנולציה מדורגת בחולים מבוגרים-קנולציה מיידית לבין לדה-השוואה בין דה

 לייזר לטיפול אנדוסקופי במחלות ממאירות של מיתרי הקולCO2-  לייזר וKTPהשוואה בין השימוש ב 

 IMPACTסקר ממוקד בגברים בסיכון מוגבר ולקבוצת ביקורת: זיהוי גברים בעלי נטייה גנטית לסרטן ערמונית

השפעה של השתלת צואה בהשמנת יתר

מרכזי  בתווית פתוחה  להערכת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך -  רב2 מחקר שלב MT-1303-E14: פרוטוקול מספר

-MT-1303 בנבדקים הסובלים ממחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה שהשלימו את מחקר MT-1303של 

עורי  בנבדקים עם -בתווית פתוחה  לקביעת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של ודוליזומאב במתן תת'  ב3מחקר שלב 

.דלקת כיבית של המעי הגס ועם מחלת קרוהן

 בנבדקים עם MEDI2070מינוני  מבוקר פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של -סמיות  רב-ב  כפול2מחקר שלב 

סבילות -מחלת קרוהן בדרגה בינונית עד חמורה  אשר הטיפול בהם בנוגדי גורם נמק גידול אלפא נכשל  או שהראו אי

מרכזי  להערכת היעילות והבטיחות של אתרוליזומאב כטיפול -  אקראי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  רב3מחקר שלב 

השראה ואחזקה בקרב מטופלים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה

רב מרכזי להערכת הבטיחות והיעילות של , קבוצות מקבילות, בביקורת פלצבו, כפול סמיות, אקראי, 3מחקר שלב 

(IMUNITI)טיפול אחזקה באוסטקינומאב בנבדקים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה 



מחקר המשך בתווית פתוחה ולניטור בטיחות בקרב מטופלים  הסובלים מדלקת כיבית של המעי הגס בדרגה בינונית 

עבור . מחקר רב מרכזי  אקראי  כפול סמויות  להארכת משטר מינון גבוה של אדלימומאב לעומת משטר מינון המקובל3עד חמורה  שגויסו בעבר למחקרי אתרוליזומאב בשלב 

טיפול השראה וטיפול אחזקה בקרב נבדקים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה מתונה עד חמורה עם עדות להתכייבות 

.של הרירית

מרכזי  בביקורת פעילה להערכת היעילות והבטיחות של ודוליזומאב במתן -דמה  רב-סמיות  כפול-מחקר אקראי  כפול

עורי בנבדקים החולים בדלקת כיבית של המעי הגס-תוך ורידי בהשוואה לאדלימומאב במתן תת

על היעילות , 3בשלב , בו-בבקרת אין, בחלוקת משתתפים אקראית, בו-כפול תרופת אין, סמיות-ניסוי רפואי כפול

, (כולין עמידים לחומציות הקיבה-גרגרי פוספטידיל) LT-02 שבועות באמצעות 12והבטיחות של תוספת טיפול בן 

.עבור חולי דלקת כיבית של המעי הגס עמידה לטיפול שגרתי באמצעות מסאלאמין, בו-בהשוואה לאין

סמיות  כפול דמה  להערכת היעילות והבטיחות של אתרוליזומאב בהשוואה -מרכזי  כפול- אקראי  רב3מחקר שלב 

לאינפליקסימאב במטופלים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס בדרגה בינונית עד חמורה  אשר הינם נאיביים 

הסבילות , להערכת הבטיחות, בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול, אקראי, מרכזי-רב, 2 מחקר שלב 

 בנבדקים הסובלים ממחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורהMT-1303והיעילות הקלינית של 

 פומי כטיפול בדלקת כיבית של המעי הגס מדרגה RPC1063מרכזי  בתווית פתוחה של -  רב3מחקר הארכה שלב 

.בינונית עד חמורה

הבטיחות והסבילות לטווח ארוך של טיפול במינונים חוזרים של , מרכזי בתווית גלויה להערכת היעילות-מחקר רב

אדלימומאב אצל נבדקים עם מחלת קרוהן

מחקר הארכה בתווית פתוחה ולניטור בטיחות בקרב מטופלים הסובלים ממחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד 

3חמורה  שגויסו בעבר למחקר אתרוליזומאב שלב 

 (GED-0301)מרכזי  לחקר היעילות והבטיחות של מונגרסן -סמיות  מבוקר פלצבו  רב-  אקראי  כפול3 מחקר שלב 

.לטיפול בנבדקים עם מחלת קרוהן פעילה

בנבדקים עם מחלת קרוהן (GED-0301)  לטיפול פעיל ארוך טווח במונגרסן 3מחקר הארכה שלב 

מרכזי  של משטר מינון גבוה של אדלימומב לעומת משטר מינון סטנדרטי  עבור טיפול -סמיות  אקראי  רב-מחקר כפול

.השראה או טיפול אחזקה  בקרב נבדקים עם דלקת כיבית פעילה במעי הגס  בדרגה מתונה עד חמורה סמיות  מבוקר פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של אתרוליזומאב במהלך -מרכזי  כפול- רב3מחקר שלב 

אינדוקציה ואחזקה בחולים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס בדרגה בינונית עד חמורה  אשר עמידים או לא 

TNFיכולים לסבול טיפול במעכבי 

תרופתי -תרופתי והתלת-התערבותי  הבודק את יעילות משלבי הטיפול  הדו-מרכזי  לא-מחקר רב :   (משולש)

י הניסיון"עפ  C בחולי דלקת כבד נגיפית כרונית מסוג ((peginterferon alfa 2a - pegasys המבוססים  על פגסיס  

 מחקר אקראי  גלובלי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות והבטיחות של :

  פומית  פעם ביום  לטיפול במבוגרים עם טרומבוציטופניה הקשורה למחלת כבד (Avatrombopag) אבטרומבופאג

עורי כטיפול -סמיות  מבוקר פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של ודוליזומאב במתן תת-  אקראי  כפול3מחקר שלב 

ורידי -תחזוקה בנבדקים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה בינונית עד חמורה  שהשיגו תגובה קלינית לאחר טיפול תוך

.בוודוליזומאב בתווית פתוחה

 (לוסוטרומבופג) S-888711פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות של -סמיות  מבוקר- אקראי  כפול3מחקר שלב 

(L-PLUS 2)לטיפול בטרומבוציטופניה במטופלים עם מחלת כבד כרונית העוברים הליכים פולשניים אלקטיביים 

סמיות  עם שתי זרועות מקבילות להערכת היעילות של תכשיר פרה ביוטי בטיפול בחולים עם -מחקר אקראי  כפול

.מחלת הכבד השומני

 וקרניטין על המהלך של המחלה  פעילות מיטוכונדריאלית ומתילציה אצל חולים Q10השפעת תוספי התזונה קואנזים 

עם תסמונת מיאלודיספלאסטית

בשילוב עם כלורמבוציל   (obinutuzumab)  של אובינוטוזומאב 3זרועי  בשלב -מרכזי  פתוח  תלת-מחקר אקראי  רב

ACP-196בשילוב עם אובינוטוזומאב ו  -ACP-196תרופתי בנבדקים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית שלא - כטיפול חד

-Ixazomib Citrate)  אקראי  בביקורת פלצבו  כפול סמיות  של טיפול אחזקה באיקסזומיב ציטראט 3מחקר שלב 

MLN9708) פומי במטופלים עם מיאלומה נפוצה לאחר השתלת תאי גזע עצמוניים.

.השפעת טיפול בסופח ברזל דפריפרון על העקה החמצונית ועודף ברזל בחולי תסמונת מיאלודיספלסטית בסיכון נמוך

 קורסים טיפוליים על 2טיפול מדורג במחלת הודגקין בהתאם לקבוצות סיכון ובהתאם להערכת תגובה לטיפול לאחר 

FDG-PET/Ctstudyפי תוצאות 

אקראי ומבוקר פלצבו להערכת הבטיחות של הוספת טוסיליזומאב , סמיות-כפול, מרכזי- רבIb מחקר פאזה 

(tocilizumab)  לטיפול תרופתי מקדים מקובל טרם מתן אובינוטוזומאב(obinutuzumab) , בשילוב עם כלוראמבוציל

(chlorambucil) , בחולים הסובלים מלוקמיה לימפוציטית כרונית מסוג תאיBשלא טופלה בעבר וממחלות נלוות 

לבד  (obinutuzumab)  בינלאומי  להערכת הבטיחות של אובינוטוזומאב IIIbזרועי  שלב -מרכזי  פתוח  חד-ניסוי רב

שלא קיבלו טיפול קודם או שמחלתם  (CLL)או בשילוב עם כימותרפיה  בחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית 

דקסאמתזון עם או ללא אלוטוזומאב במיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה /   אקראי של לנלידומיד 3ניסוי פתוח שלב 



  של טיפול תחזוקתי בלנלידומיד לעומת פלסבו במטופלים מבוגרים עם לימפומה IIIמחקר כפול סמיות  אקראי  שלב 

 כקו R-CHOP-   אשר הגיבו לטיפול בDiffuse Large B-Cell Lymphoma  (DLBCL) גדולים Bמפושטת של תאי 

קלות בחולים עם לאוקמיה לימפטית כרונית/ אנליזה של שרשראות כבדות

מחקר פאזה שנייה  רב מרכזי חד זרועי  לבדיקת היעילות והבטיחות של מינון נמוך של פלודרבין וציקלופוספאמיד  

.( 65מעל גיל )משולב עם מינון סטנדרטי של ריטוקסימב כטיפול ראשוני לחולי לויקמיה לימפטית כרונית מבוגרים 

בדלקת ריאות נוזוקומיאלית  (Linezolid) ולינזוליד TR-701 FA  אקראי  כפול סמיות  להשוואת 3מחקר שלב 

הנגרמת על ידי חיידקים גרם חיוביים במונשמים

 אצל נבדקים ART-123  אקראי כפול סמיות בבקרת אינבו להערכת הבטיחותו היעילות של התכשיר3מחקר שלב 

הסובליםמאלח דם והפרעת קרישה חמורים

טזובקטאם / להערכת הבטיחות והיעילות של צפטולוזאן3מחקר פרוספקטיבי  אקראי  כפול סמיות  רב מרכזי שלב 

 שנים להשוואת היציבות לאורך זמן של האיזון הגליקמי תחת טיפול במשטר משולב של וילדאגליפטין 5מחקר בן במתן תוך ורידי בהשוואה למרופנם במטופלים מבוגרים עם דלקת ריאות נוזוקומיאלית תלוית מנשם

(vildagliptin)   ומטפורמין(metformin)  בהשוואה לטיפול סטנדרטי במטפורמין בלבד  במטופלים עם סוכרת מטיפוס

 שלא קיבלו טיפול בעבר2

מרכזי  אקראי  כפול סמיות  בקבוצות מקבילות ומבוקר פלצבו  להערכת היתרון הקליני נטו של -  רב3מחקר שלב 

1סוטגליפלוזין כטיפול משלים לטיפול באינסולין בסוכרת סוג 

מחקר מקביל רב מדינתי  רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  מבוקר אינבו להערכת השפעות אטראסנטן על תוצאים 

מחקר על אודות נפרופתיה סוכרתית בלקיחת : SONAR-  ונפרופתיה 2לות עם סוכרת מסוג /כלייתיים במטופלים

מרכזי  להוכחת עיקרון  -דמה  עם ביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות רב-סמיות  כפול-ניסוי רפואי אקראי  כפול

  ולירגלוטייד NNC0114-0006  לבדיקת ההשפעה של 1במטופלים בוגרים שאובחנו לאחרונה כחולים בסוכרת מסוג 

.על שימור הפעילות של תאי בטא

מחקר בחלוקה אקראית  בתווית פתוחה  בקבוצות מקבילות להערכת היעילות והבטיחות של אלירוקומאב לעומת 

-non ודיסליפידמיה מעורבת עם סיכון קרדיווסקולרי גבוה  שלהם רמת 2הטיפול הרגיל במטופלים עם סוכרת מסוג 

HDL-Cשאינה מאוזנת כראוי עם הטיפול בסטטינים הנסבל ביותר 

DUAL-VII – לירגלוטייד/אינסולין דגלודק  (IDegLira) בולוס   ניסוי קליני להשוואת היעילות-לעומת טיפול בזאל  

לירגלוטייד/והבטיחות של אינסולין דגלודק  (IDegLira) 2בולוס במטופלים עם סוכרת מסוג -לעומת טיפול בזאל

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  הבטיחות 3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב   (PF-04950615)והסבילות של בוקוציזומב 

SPIRE 1– נבדקים בסיכון גבוה 

לעומת הטיפול בפלצבו במטופלים עם סוכרת מסוג  (Semaglutide)יעילותו ובטיחותו של הטיפול הפומי בסמגלוטייד 

 ועם אי ספיקת כליות בדרגה בינונית2

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  הבטיחות 3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב   (PF-04950615)והסבילות של בוקוציזומב 

SPIRE 2– נבדקים בסיכון גבוה 

  רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו  להערכת היעילות  הבטיחות והסבילות של סרלקסין IIIמחקר שלב 

(Serelaxin) כאשר ניתן בנוסף לטיפול הסטנדרטי במטופלים עם אי ספיקת לב חריפה. מינונים  בקבוצות מקבילות על מנת להעריך את -סמיות  בהקצאה אקראית  בבקרת פלצבו  טווח-  כפול2מחקר שלב 

חדרי עם -או קוצב דו (ICD) על הפרעת קצב חדרית בנבדקים עם דפיברילטור מושתל GS-6615ההשפעה של 

(CRT-D)דפיברילטור 

מערכת לביצוע דנרבציה כלייתית בחולים עם יתר לחץ דם עמיד לטיפול ™ ReDyהערכת הבטיחות והביצועים של 

  BIOFLOW V: מרכזי להערכת הבטיחות והיעילות של תומכן כליל מפריש תרופה-מחקר פרוספקטיבי אקראי רב  

.לטיפול במטופלים עם עד שלושה נגעים חדשים או היצרויות חוזרות בעורקים כליליים

בהשוואה לנוגד קרישה סטנדרטי  במטופלים עם פרפור  (apixaban) להערכת היעילות של אפיקסבן IVניסוי שלב 

פרוזדורים שלא ממקור מסתמי המקבלים טיפול להיפוך קצב הלב

 על LDLמחקר כפול סמיות  אקראי  בביקורת פלצבו  רב מרכזי  להערכת ההשפעה של ירידה נוספת בכולסטרול 

 בשילוב עם טיפול בסטטינים במטופלים עם AMG 145- אירועים קרדיווסקולאריים משמעותיים כאשר משתמשים ב

(FOURIER)מחלה קרדיווסקולארית ניכרת מבחינה קלינית 

הערכת בטיחות והיתכנות של מערכת וויטסוול להפחתת עודף נוזלים בחולי אי ספיקת לב חריפה בלתי מפוצה 

(Acute Decompensated Heart Failure)

מחקר רב מרכזי  אקראי  כפול סמיות  בקבוצות מקבילות  עם ביקורת פעילה  להערכת היעילות והבטיחות של 

LCZ696 לעומת ואלסארטאן מבחינת תחלואה ותמותה בחולי אי ספיקת לב (MYHA דרגה II-IV)  עם מקטע פליטה

מונחה אירועים , כפול סמיות, בביקורת פלצבו, בקבוצות מקבילות, אקראי,  מכריע רב מרכזיIIIניסוי קליני שלב 

בנבדקים עם אי  (vericiguat) הפומי וריסיגואט sGC-לבחינת תוצאות היעילות והבטיחות של הטיפול במגרה ה

המחקר הגלובלי על הטיפול בווריסיגואט בנבדקים עם אי ספיקת לב –  (HFrEF)ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד 

GOLD AF Registry: מחקר רישום  הנקרא



על שיפור בתפקוד הלב ועל תוצאים קליניים במטופלים עם  ( CRT-D)חדרי עם דפיברילטור -השפעת שדרוג לקוצב דו

(CRT-UPGRADE)תפקוד לקוי של חדר שמאל ובעלי קיצוב מקוטע או קבוע בחדר ימין 

 קוטבית מדגם 4מחקר  איסוף נתונים בנושא שיפור מירבי בטיפול רה סינכורניזציה באמצעות שימוש באלקטרודה 

ACUITY 4X תוצרת חברת  Boston Scientific. 

 למיקום אלקטרודה של קוצב לב עם Radial Strain Imagingשימוש בהדמייה אקוקרדיוגרפית באמצעות שיטת 

.דפיברילטור בחולים הסובלים מקרדיומיופתיה איסכמית

.BioNIRמסוג   (Ridaforolimus)מחקר קליני  אנגיוגרפי אירופאי  בתומכן כלילי מצופה בתרופה רידאפורולימוס 

 במחקר היצרויות כליליותBioNIR מסוג Ridaforolimusמערכת תומכן כלילי מפרישת : (Bionics)ביוניקס 

, פלצבו-מבוקר, זרועי-דו, כפול סמיות, בהקצאה אקראית, לאומי-רב, מרכזי-רב, פרוספקטיבי, IIbמחקר קליני פאזה 

 הניתן בעת התערבות כלילית LABR-312היעילות והתגובה למינון של  , במטרה להעריך את הבטיחות. במינון עולה

.העוברים השתלה של תומכן מצופה תרופה, למניעת היצרות חוזרת במטופלים עם סוכרת (PCI)מלעורית 

 על SAR236553/REGN727סמיות  מבוקר אינבו  בקבוצות מקבילות להערכת ההשפעה של -מחקר אקראי  כפול

.(ACS)התרחשות אירועי לב וכלי דם במטופלים אשר סבלו לאחרונה מתסמונת כלילית חדה 

י טכנולוגיית " הנמדד עPEAמחקר פתוח לאיסוף מידע על מנת לקבוע את נקודת החיתוך האופטימלית של קריטריון 

corsensלצורך אבחנה בין חולים עם או בלי אירוע לבבי 

,  שבועות טיפול לכל היותר104הכולל , בקבוצות מקבילות, אקראי, כפול סמיות,  רב מרכזיIIIניסוי קליני שלב 

, (CAD)בסיכון גבוה עם מחלת עורקים כליליים  (T2DM) 2על נבדקים הסובלים מסוכרת מסוג , בביקורת פלצבו

 מאריך את הזמן עד BET ((Bromodomain Extraterminal Domain לעיכוב RVX000222-לבדיקה אם הטיפול ב

(MACE)להופעת אירועים חריגים קרדיווסקולריים חמורים 

  אקראי  מבוקר  להערכת הבטיחות של אפיקסבן לעומת אנטגוניסט 2*2ניסוי קליני פתוח  במערך פקטוריאלי של 

 ואספירין לעומת פלצבו לאספירין במטופלים עם פרפור פרוזדורים ותסמונת כלילית חריפה או צנתור טיפולי Kלוויטמין 

על הסיכון  (dalcetrapib) כפול סמיות  אקראי בביקורת פלצבו  להערכת ההשפעות של דאלסטראפיב IIIמחקר שלב 

באוכלוסייה שהוגדרה לפי מאפיינים גנטיים וכוללת אנשים שסבלו לאחרונה מתסמונת כלילית  (CV)הקרדיווסקולרי 

dal-GenEניסוי : (ACS)חריפה 

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  הבטיחות 3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב   (PF-04950615)והסבילות של בוקוציזומב 

SPIRE-2- נבדקים בסיכון גבוה

  רב מרכזי  כפול סמיות  אקראי  מבוקר פלצבו  בקבוצות מקבילות  להערכת היעילות  הבטיחות 3מחקר שלב 

בהפחתת היארעותם של אירועים קארדיווסקולאריים משמעותיים בקרב   (PF-04950615)והסבילות של בוקוציזומב 

.SPIRE-1- נבדקים בסיכון גבוה

סימון בלוטת לימפה שנדגמה בביופסיה בהנחיית אולטרסאונד

MRאבחון שוליים נגועים במהלך ניתוח למפקטומי באמצעות מכשיר 
מרכזי לבדיקת היעילות והבטיחות של -סמיות  בהקצאה אקראית  בביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות  רב-מחקר כפול

קלוניים ראשוניים לא נשלטים בנבדקים עם -כטיפול משלים לפרכוסים כלליים טוניים (lacosamide)לאקוזאמיד 

™  Fycompa)מחקר בטיחות תצפיתי עולמי  הנערך לאחר השיווק  להערכת הבטיחות והסבילות של פיקומפה 

 ומעלה הסובלים מאפילפסיה12כטיפול נוסף במטופלים בני  (פרמפנל

 (lacosamide)מרכזי לבדיקת הבטיחות והיעילות לטווח ארוך של לאקוזאמיד -מחקר המשך בתווית פתוחה  רב

קלוניים כלליים ראשוניים לא נשלטים בנבדקים עם אפילפסיה אידיופתית כללית-כטיפול משלים לפרכוסים טונים

מונחה אירועים לחקר היעילות , מרכזי-רב, בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול,  אקראיIIIמחקר פאזה 

בהפחתת תחלואה ותמותה בשל מחלות קרדיווסקולריות במטופלים הלוקים  (Finerenone)והבטיחות של פינרנון 

  עם אבחנה קלינית של מחלת כליות סוכרתית בנוסף לטיפול המקובל2בסוכרת מסוג 

מונחה אירועים לחקר היעילות , מרכזי-רב, בקבוצות מקבילות, מבוקר פלצבו, סמיות-כפול,  אקראיIIIמחקר פאזה 

בהפחתת תחלואה ותמותה בשל מחלות קרדיווסקולריות במטופלים הלוקים  (Finerenone)והבטיחות של פינרנון 

בלון פולי לצוואר הרחם  דינפרוסטון נרתיקי ושילוב של :  שיטות להפעלת לידה3ממחקר תלת זרועי מבוקר המשווה   עם אבחנה קלינית של מחלת כליות סוכרתית בנוסף לטיפול המקובל2בסוכרת מסוג 

.שתי השיטות

   15%AS101ל 'סמיות  מבוקר אינבו להערכת יעילות וסבילות של ג-מרכזי  אקראי  כפול-  רבIIמחקר פאזה 

.טופיקאלי לטיפול ביבלות גניטליות חיצוניות

 LUMIGAN® 0.1סמיות  אקראי  בקבוצות מקבילות לבחינת הבטיחות של -מרכזי  כפול-מחקר של  שנתיים  רב

ל במטופלים עם גלאוקומה או יתר לחץ תוך עיני"מ/ג" מLUMIGAN® 0.3- ל בהשוואה ל"מ/ג"מ

זווית או יתר לחץ תוך -במטופלים עם גלאוקומה פתוחת (SR) היעילות והבטיחות של בימטופרוסט בשחרור מושהה 

 The Efficacy and Safety of Bimatoprost SR in Patients With Open-angle Glaucoma or Ocularעיני  

לניוון מקולרי תלוי גיל פרוספקטיבי אפידמיולוגי בנושא התקדמות אטרופיה גיאוגרפית משנית, מרכזי-מחקר רב



 [™Fovista]זגוגיתי של פוביסטה -כפול סמיות ומבוקר להערכת הבטיחות והיעילות של מתן תוך, אקראי, 3ניסוי שלב 

בהשוואה  [®Eylea]או אייליה  [®Avastin]בשילוב עם אווסטין  ( שהינו אפטמר שעבר פגילציהPDGF-Bנוגד )

גיל באזור -בלבד בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאווסקולרי קשור [®Eylea]או אייליה  [®Avastin]לטיפול באווסטין 

.שמתחת לגומה המרכזית ברשתית
-במטופלים הסובלים בניוון מקולרי ניאו (AGN-150998) (Abicipar Pegol )בטיחות ויעילות של אביציפר פגול 

.וסקולרי תלוי גיל

 Age Related Dry Macular)בדיקת בטיחות ויעילות של טיפול בחולי ניוון מוקולרי יבש הקשור לגיל 

Degeneration)  עם אטרופיה גיאוגרפית(Geographic Atrophy)ב-OpRegen- תאי אפיטל הרישתית ממקור תאי

.רישתית -גזע עובריים  הניתן בהזרקה תת

בחולים עם מחלת  (®Lucentis)  בהשוואה ללוסנטיס Ranibizumab FYB201יעילות ובטיחות של מוצר ביוסימילר 

AMD ניוון המקולרי הגילי  שם  המחקר   Columbus-AMD

 RTH258זרועי  רב מרכזי  כפול סמיות  בחלוקה אקראית  של שנתיים  להשוואת היעילות והבטיחות של -מחקר תלת

לעומת אפליברצפט בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאו וסקולרי תלוי גיל

זגוגיתי של פוביסטה -כפול סמיות ומבוקר להערכת היעילות והבטיחות של מתן תוך, אקראי, 3ניסוי שלב 

(Fovista™  ) (  נוגדPDGF-Bשהינו אפטמר שעבר פגילציה )  בשילוב לוסנטיס(Lucentis®   )  בהשוואה  לטיפול

.גיל באזור שמתחת לגומה המרכזית- בלבד בנבדקים עם ניוון מקולרי ניאווסקולרי קשור   (®Lucentis)בלוסנטיס 

 לייצור תחבושות לטיפול בפצעי אתר תורם שתל עורSPINNERהערכת מכשיר ה 

  EscharExמחקר פרוספקטיבי  רב מרכזי  מבוקר  אקראי וכפול סמויות לבדיקת יעילות הטריה אנזימטית בעזרת 

במטופלים עם פצעים קשיי ריפוי

 שבועות כפול סמיות  בביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות  לבחינת היעילות והבטיחות של 24  באורך 3מחקר שלב 

במטופלים הסובלים מאסטמה עם תלות  ( שבועות4-ג פעם ב" מ110) (Reslizumab)הטיפול התת עורי ברסליזומאב 

בטיפול פומי בקורטיקוסטרואידים ומרמה גבוהה של אאוזינופילים ב

, ( שבועות56)במינון כרוני , כפול דמה, כפול סמיות, בהקצאה אקראית, בקבוצות מקבילות,רב מרכזי ,IIIמחקר פאזה 

 (Benralizumab, MEDI-563)להערכת היעילות והבטיחות של שלושה מינונים של בנראליזומאב , בביקורת פלצבו

בדרגה מתונה עד קשה מאוד עם היסטוריה של התלקחויות של  (COPD)במטופלי מחלת ריאות חסימתית כרונית 

 שבועות טיפול  רב מרכזי  בהקצאה אקראית  כפול סמיות  בקבוצות מקבילות  בביקורת פעילה  52מחקר בן 

. במטופלים עם אסתמה חמורה שאינה בשליטהQMF149 עם QVM149להשוואת היעילות והבטיחות של 

 שבועות טיפול  להערכת היעילות 12דמה  בקבוצות מקבילות  עם -סמיות  כפול-מרכזי  אקראי  כפול- מחקר רב

במטופלים  (גליקופירוניום ברומיד/ אינדקטרול מאלאט ) QVA149-פלוטיקאזון ב/והבטיחות של החלפת סאלמטרול

(COPD)סימפטומטים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית 

  אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של לבריקיזומאב IIIמחקר שלב 

(LEBRIKIZUMAB)  במטופלים עם אסטמה בלתי מאוזנת המקבלים קורטיקוסטרואידים בשאיפה ותרופה נוספת

 פומי BPS-314d-MRמרכזי  אקראי  כפול סמיות  מבוקר פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של  - רב3מחקר שלב 

בקרב נבדקים עם יתר לחץ דם עורקי ריאתי(  (®Tyvasoהניתן בנוסף לטרפרוסטיניל בשאיפה 

במטופלים בגירים עם  (LAI)מרכזי  של אמיקצין ליפוזומאלי לשאיפה -מחקר בהקצאה אקראית   בתווית פתוחה  רב

 (MAC)הנגרמים על ידי תצמיד מיקובקטריום אביום  (NTM)זיהומי ריאה מיקובקטריאליים שאינם שחפתיים 
מרכזי להערכת השפעות סילדנאפיל במתן פומי על תמותה בקרב מבוגרים עם יתר לחץ דם -לאומי  רב-מחקר רב

ריאתי עורקי

: Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) בטיפול בפיברוזיס ריאתי אידיופתי  SAR156597יעילות ובטיחות של 

 שבועות לבחינת היעילות והבטיחות של טיפול תת 52מחקר כפול סמיות  בביקורת פלצבו  בקבוצות מקבילות באורך  שבועות בטווח מינונים52סמיות  מבוקר פלצבו בן -מחקר בחלוקה אקראית  כפול

במטופלים הסובלים מאסטמה לא מאוזנת ומרמה גבוהה   (Reslizumab)ג רסליזומאב " מ110עורי במנה קבועה של 

של אאוזינופילים בדם

,  זרועות מקבילות להשוואת היעילות3- הנערך ב, סמיות-כפול, בהקצאה אקראית,  שבועות52 בן IIIמחקר פאזה 

 UMEC/VI-  וFF/VI במינון קבוע לעומת שילובים כפולים של FF/UMEC/VIהבטיחות והסבילות של שילוב משולש 

למטופלים , באמצעות משאף אבקה יבשה, בבוקר, כאשר כל הטיפולים ניתנים פעם אחת ביום, במינונים קבועים

.COPD, הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית

  נוגדן חד שבטי  בשילוב עם MHAA4549A- אקראי  כפול סמיות  בביקורת פלצבו על השימוש ב2ניסוי שלב 

 חמורAאוסלטאמיביר לעומת אוסלטאמיביר  לטיפול בזיהום שפעת 

להערכת היעילות והבטיחות של דופילומאב   (פלצבו)סמיות  מבוקר אינבו -מחקר בחלוקה אקראית  כפול

(dupilumab)בחולי אסתמה חמורה תלויית סטרואידים

-מינון ב-להשוואת הבטיחות של טיפול משולב וקבוע, המבוקר באופן פעיל, אקראי וכפול סמיות,  שבועות26מחקר בן 

MDIתרופתי ב-לבטיחות של טיפול חד, פורמוטרול פומראט/  המכיל מומטזון פורואט-MDIהמכיל מומטזון פורואט  ,

במתבגרים ובמבוגרים הסובלים מאסתמה מתמדת

 שבועות  להערכת היעילות  הבטיחות והסבילות של 26סמיות  עם קבוצות מקבילות  במשך - מחקר אקראי  כפול

NVA237 פעם או פעמיים ביום  במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) בינונית וקשה.



 במטופלים עם יתר ACT-293987מחקר ארוך טווח  עם זרוע טיפול אחת  פתוח  להערכת הבטיחות והסבילות של 

.לחץ דם עורקי ריאתי

 במטופלים מבוגרים MEDI9929  כפול סמיות  מבוקר פלצבו  להערכת היעילות והבטיחות של 2מחקר אקראי שלב 

CD-RI-MEDI9929-1146פרוטוקול . עם אסטמה חמורה  אשר מבוקרת באופן לא מספק
לדנרבציה של העורק הראתי בחולי יתר לחץ  (™TIVUS)הערכה קלינית של מערכת אולטרהסאונד אינטראווסקולרי 

.דם ראתי

 למציאת 2סמיות  כפול דמה  בקבוצות מקבילות  עם ביקורת פעילה ופלצבו  פאזה -מרכזי  אקראי  כפול-מחקר רב

.(2 ודרגה 1דרגה ) בחולים עם יתר לחץ דם ראשוני ACT-132577- מינון ה


