
Клінічні дослідження, за якими проводиться або планується набір пацієнтів 

 

Код протоколу 

дослідження 
Локалізація пухлини Основні критерії включення Відповідальний дослідник, відділення  

Рак молочної залози 

OBI-822-011 

 

Набір триває  

 

Рак молочної залози Гістологічно підтверджений рак молочної залози 

на ранній стадії з високим ступенем ризикуER- 

негативний, PgR негативний,   HER2-негативний 

(ТРНМЖ) або з ураженням 4 і більше пахових 

лімфовузлів 

Бухтєєв Д.С. 

 

Онкохірургічне відділення м'яких 

тканей та грудної залози 

EGC002   

 

Набір триває  

 

Рак молочної залози Гістологічно підтверджений рак молочної залози 

HER2-позитивний II-III ст. 

Бухтєєв Д.С. 

 

Онкохірургічне відділення м'яких 

тканей та грудної залози 

MK-3475-756 

 

Набір триває 

 

Рак молочної залози Гістологічно підтверджений Er позитивний, HER2 

/ neu негативний, низькодиференційований (G3) 

інвазивний рак молочної залози cТ1с-Т2 (пухлина 

більше 2 см в діаметрі) з клінічно позитивними 

пахвовими лімфатичними вузлами (N1-N2), або 

пухлина Т3-Т4 (у цих пацієнтів статус пахвових 

лімфатичних вузлів не важливий сN0-N2). У тому 

числі пацієнтки з набряково-інфільтративною 

формою раку. 

Бухтєєв Д.С. 

 

Онкохірургічне відділення м'яких 

тканей та грудної залози 



МК-7339-007 

 

Набір триває 

 

Рак молочної залози, 

солідні пухлини іншої 

локалізації 

Наявність підтвердженої при гістологічному або 

цитологічному дослідженні розповсюдженої 

(метастатичної та/або неоперабельної) солідної 

пухлини, яка не є придатною для лікування з 

метою виліковування та для якої виявилася 

неефективною стандартна терапія. 

Бухтєєв Д.С. 

 

Онкохірургічне відділення м'яких 

тканей та грудної залози 

Пухлини голови-шиї 

WO 40242 

 

Набір триває 

 

Плоскоклітинна 

карцинома ротової 

порожнини, глотки і 

гортані 

 

Гістологічно підтверджена плоскоклітинна  

карцинома ротової порожнини IV стадії. Після 

проведеного спеціального лікування (оперативне, 

ХТ, ХЛТ) з супутнім введенням цисплатину, без 

ознак прогресування захворювання. 

Бур’ян О.В. 

 

Онкохірургічне відділення голови та 

шиї 

Рак легень 

R2810-ONC-1624 

 

Набір триває 

 

 

 

 

Рак легенів, стадія 

IIIB-IV 

 

Рак легенів, стадія IIIB-IV; гістологічна форма: 

аденокарцинома, недрібноклітинний, 

аденокарцинома, плоскоклітинний, 

неплоскоклітинний. Пацієнти, у яких розвинувся 

рецидив або МТС більше 6 місяців після 

завершення терапії 1 лінії лікування. Наявність 

тканинного блоку обов'язково. 

Кобзєв О.І.     

 

Онкохірургічне відділення органів 

грудної порожнини 

MS200647-0037 

 

Набір триває 

 

Рак легенів, стадія 

IIIB-IV 

 

Рак легенів, стадія IIIB-IV; гістологічна форма: 

недрібноклітинний рак легені (аденокарцинома, 

плоскоклітинний рак). Пацієнти, у яких з'явилися 

віддалені метастази більше 6 місяців після 

завершення терапії 1 лінії лікування. Наявність 

тканинного блоку обов'язково. 

Кобзєв О.І.     

 

Онкохірургічне відділення органів 

грудної порожнини 



MK7339-006 

 

Набір триває 

 

Рак легенів, стадія IV Рак легенів, стадія IV; гістологічна форма: 

недрібноклітинний рак легенів (аденокарцинома). 

Пацієнти, у яких з'явилися віддалені метастази 

більше 12 місяців після завершення терапії 1 лінії 

лікування. Наявність тканинного блоку 

обов'язково. 

Кобзєв О.І.     

 

Онкохірургічне відділення органів 

грудної порожнини 

MK 3475-867 

 

Набір триває 

Рак легенів,  

стадія I-IIA 

Рак легенів, стадія I-IIA; гістологічна форма: 

недрібноклітинний рак легені (аденокарцинома, 

плоскоклітинний рак). Медичні протипоказання до 

оперативного лікування. 

Кобзєв О.І.     

 

Онкохірургічне відділення органів 

грудної порожнини 

MK-7339-008 

 

Набір триває 

 

Рак легенів, стадія IV Рак легенів, стадія IV. Пацієнти, які раніше не 

отримували лікування IV стадії; пацієнты з 

прогресією хвороби, які раніше отримували 

лікування раку легенів  I-III стідії (при умовах, що 

попереднє лікування було завершене, як мінімум, 

12 месяців тому). Рівень експресії PD-L1 не має 

значення. 

Кобзєв О.І.     

 

Онкохірургічне відділення органів 

грудної порожнини 

MK-7902-007 

 

Набір триває 

 

 

Рак легенів Рак легенів (аденокарцинома або плоскоклітинний 

рак), стадія IV. Пацієнти, які раніше не 

отримували лікування IV стадії. Рівень 

експресії PD-L1≥1%. 

Кобзєв О.І.     

 

Онкохірургічне відділення органів 

грудної порожнини 

Онкоурологія 



АВ12003 

 

Набір триває 

 

Метастатичний 

кастрат-резистентний 

рак передміхурової 

залози 

 

Кастрат-резистентний рак передміхурової залози. 

Стадія захворювання: IV. Попереднє лікування не 

допускається, за винятком аналогами 

гонадоліберину / люліберіна 

 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологічне відділення 

42756493BLC3001 

 

Набір триває 

 

Уротеліальна 

карцинома 

 

Неоперабельний та / або метастатичний 

уротеліальний рак (рак нирки, рак сечоводу, рак 

сечового міхура). Наявність тканинного блоку 

обов'язково. Без попередньої системної терапії. 

 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологічне відділення 

64091742PCR3001 

 

Набір триває 

Рак передміхурової 

залози 

 

Метастатичний кастратрезістентний рак 

передміхурової залози. Наявність тканинного 

блоку обов'язково. 

 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологічне відділення 

MK3475-866 

Набір триває 

Рак сечового міхура 

 

Локалізований або місцевопоширений м'язово- 

інвазивний рак сечового міхура cT2-4N0M0. 

Наявність тканинного блоку обов'язково. 

 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологічне відділення 

MK3475-905  

 

Набір триває 

Рак сечового міхура 

 

Локалізований або місцевопоширений м'язово- 

інвазивний рак сечового міхура cT2-4N0M0. 

Наявність тканинного блоку обов'язково. 

 

 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологічне відділення 

Онкогінекологія 



C-550-01  

 

Набір триває  

Рак шийки матки Гістологічно або цитологічно підтверджений 

діагноз з метастатичної або місцевопоширеної 

неоперабельної плоскоклітинної карциноми, 

аденосквамозної карциноми або аденокарциноми 

шийки матки 

Шалькова М.Ю. 

 

Онкогінекологічне відділення 

MK-7902-001  

Набір триває 

Ендометріальний рак Стадія III, IV - 1 лінія лікування. Рецидив раку 

ендометрія. Отримання пацієнтом раніше 

променевої терапії з конкурентною хіміотерапією, 

або пацієнтові проводилося попереднє 

опромінення і він міг отримувати гормональну 

терапію для лікування раку ендометрія. 

Шалькова М.Ю. 

 

Онкогінекологічне відділення 

Пухлини шлунково-кишкового тракту і гепатотобілліарной системи 

МК-3475-811 

 

Набір триває 

HER2 - позитивна 

метастатична 

аденокарцинома 

шлунку або 

шлунково-

стравохідного 

з'єднання 

Гістологічно або цитологічно підтверджена раніше 

нелікована, локально поширена, неоперабельна 

або метастатична НER2- позитивна 

аденокарцинома шлунку або шлунково-

стравохідного з'єднання. Адекватна функція 

органів. Наявність блоку зі зразком пухлинної 

тканини. 

Скорий Д.І. 

 

Онкохірургічне відділення шлунково-

кишкового тракту 

XL184–312 

 

Набір триває  

Гепатоцелюлярний 

рак 

 

 

 

Гістологічно підтверджена гепатоцелюлярна 

карцинома BCLC-B або C. Пацієнти раніше не 

отримували спеціального лікування. Допускається 

цироз печінки Child-Pugh A. Без тромбозів 

системи ворітної, нижньої порожнистої і 

печінкових вен. 

Скорий Д.І. 

 

Онкохірургічне відділення печінки та 

підшлункової залози 



МК-3475-937 

 

Набір триває  

Гепатоцелюлярний 

рак 

 

Гістологічно або цитологічно підтверджена 

гепатоцелюлярна карцинома після 

рентгенологічно підтвердженого радикального 

лікування (резекція або радіочастотна або 

мікрохвильова абляція). 

Скорий Д.І. 

 

Онкохірургічне відділення печінки та 

підшлункової залози 

CL3-95005-006 

 

Набір триває 

Колоректальний рак Перша лінія лікування пацієнтів з метастатичним 

колоректальним раком 

Скорий Д.І. 

 

Онкохірургічне відділення шлунково-

кишкового тракту 

Гематологія 

Debio-1562-201 

 

Набір триває  

Неходжкінська  

В-клітинна  

великоклітинна 

лімфома, рецидив 

Пацієнти з рецидивом В-великоклітинної 

лімфоми, гістологічно підтверджений. Пацієнту не 

показана  високодозова хіміотерапія з подальшою 

трансплантацією кісткового мозку. 

НЕ включаються пацієнти з 

первиннорефрактерним перебігом захворювання. 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологічне відділення 

091501 

 

Набір триває  

Інгібіторні форми 

гемофілії А і В 

Пацієнти з наявністю інгібіторної форми гемофілії 

А і В, які згодні  брати участь в дослідженні з 

вивчення толерантності та безпеки різних доз 

препарату Фейба і швидкості його введення 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологічне відділення 

SB12-3003 

 

Набір триває  

Пароксизмальна 

нічна гемоглобінурія 

Пацієнти з пароксизмальною нічною 

гемоглобінурією, які раніше не отримували 

трансплантацію кісткового мозку, залежні від 

гемотрансфузій, які не мають активного вірусного 

гепатиту 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологічне відділення 



RI-01-006  

 

Набір триває 

Фолікулярна лімфома Первинна, раніше нелікована фолікулярна 

лімфома 1,2,3 ступеню злоякісності з низьким 

пухлинним навантаженням 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологічне відділення 

Інші 

BPI-106 
 

Набір триває 

 

Нейтропенія у 

пацієнтів з раком 

молочної залози 

Крітерії включення - пацієнти з діагнозом рак 

молочної залози I, II, III стадії, Her-2- негативні,  

які не мали раніше хіміотерапевтичного лікування. 

Кандидати на ад'ювантну чи неоад'ювантну 

хіміотерапію за схемою ТАС (Досетаксел, 

Доксорубицин, Циклофосфамид) 4 курса.  

Отченаш Н.М. 

 

Хіміотерапевтичне відділення №2 

BST204C02 

 

Набір триває 

Ракова кахексія у 

пацієнтів з раком жкт 

та легенів 

Мимовільна втрата ваги ≥ ніж на 5% від маси тіла 

у пацієнтів з раком кишково-шлункового тракту 

обо раком легенів. Вік від 18 до 80 років 

(включно) 

Жук О.В. 

 

Хіміотерапевтичне відділення №1 

 

 

 

 

https://mail.ukr.net/attach/get/15644888001786593729/1/BST204C02-Protocol%20V5-FINAL-14MAY2019-with%20Sponsor%20Signature.pdf

