
Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση έως 31/03/2022 και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής

Α/Α EUDRACT ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΣΗ

1 2020-001989-10

Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με 

εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ του 

συνδυασμού Pelabresib (CPI-0610) και 

ρουξολιτινίμπης έναντι εικονικού φαρμάκου και 

ρουξολιτινίμπης σε πρωτοθεραπευόμενους με 

αναστολέα JAK ασθενείς με μυελοΐνωση (MF)

Μυελοΐνωση III

2 2019-003829-18

Μια μελέτη φάσης ΙΙΙ του Danicopan (ALXN2040) ως 

πρόσθετη θεραπεία σε αναστολέα C5 

(εκουλιζουμάμπη ή ραβουλιζουμάμπη) σε ασθενείς 

με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία που 

παρουσιάζουν κλινικά έκδηλη εξωαγγειακή 

αιμόλυση (EVH)

Αιματολογία ΙΙΙ

3 2021-001930-20

Τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, 

πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ της 

Λουρμπινεκτεδίνης σε συνδυασμό με 

Ατεζολιζουμάμπη σε σύγκριση με Ατεζολιζουμάμπη 

ως θεραπεία συντήρησης για συμμετέχοντες με 

μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 

εκτεταμένου σταδίου (ΜΚΠ-ΕΣ) κατόπιν θεραπείας 

επαγωγής πρώτης γραμμής με Καρβοπλατίνη, 

Ετοποσίδη και Ατεζολιζουμάμπη

Καρκίνος του πνεύμονα ΙΙΙ

4 2021-002482-17

Μία φάσης ΙΙΙ, προοπτική, ανοικτής επισήμανσης, 

πολυκεντρική επέκταση μελετών φάσης ΙΙΙ για την 

αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας και 

ανεκτικότητας του Soticlestat ως επικουρικής 

θεραπείας σε ασθενείς με σύνδρομο Dravet ή 

σύνδρομο Lennox-Gastaut (ENDYMION 2)

Παιδιατρική III

5 2021-000639-30

Μια μελέτη 96 εβδομάδων, προοπτική, 

πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 

ελεγχόμενη με με εικονικό φάρμακο, φάσης ΙΙΙ για 

τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της 

ασφάλειας της τιτλοδότησης της μασιτινίμπης στα 

4,5mg/kg/ημέρα έναντι του εικονικού φαρμάκου 

στη θεραπεία ασθενών με πρωτογενή προοδευτική 

ή δευτερογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά 

πλάκας χωρίς υποτροπή

Σκλήρυνση κατά πλάκας ΙΙΙ
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Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση έως 31/03/2022 και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής

Α/Α EUDRACT ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΣΗ

6 2020-004108-33

Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 

ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης ΙΙ 

για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της 

αποτελεσματικότητας του Lutikizumab (ABT-981) σε 

ενήλικους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 

διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, στους οποίους η 

θεραπεία έναντι του παράγοντα νέκρωσης του 

όγκου (TNF) έχει αποτύχει

Δερματολογία ΙΙ

7 2021-004259-17

Μία φάσης ΙΙβ, τυχαιοποιημένη, τετραπλή-τυφλή 

πολυκεντρική, πολυεθνική, ελεγχόμενη με εικονικό 

φάρμακο μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας των εξωσωμάτων με 

υπερέκφραση του CD24 για την πρόληψη της 

κλινικής επιδείνωσης σε ασθενείς με μέτρια έως 

σοβαρή COVID-19

COVID-19 II

8 2021-002391-39

Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυεθνική, 

πολυκεντρική, ελεγχόμενη με δραστική ουσία, 2 

σκελών δοκιμή παράλληλων ομάδων διάρκειας 26 

εβδομάδων για τη σύγκριση του CHF 5993 

100/6/12,5mg σε δοσιμετρική συσκευή εισπνοής 

υπό πίεση (pMDI) (Σταθερός συνδυασμός 

μικροσωματιδιακού σκευάσματος Διπροπιονικής 

Βεκλομεθαζόνης συν Φουμαρική Φορμοτερόλη συν 

Βρωμιούχο Γλυκοπυρρόνιο) έναντι του CHF 1535 

200/6mg σε pMDI (Σταθερός συνδυασμός 

μικροσωματιδιακού σκευάσματος Διπροπιονικής 

Βεκλομεθαζόνης συν Φουμαρική Φορμοτερόλη) σε 

ασθενείς με μη ελεγχόμενο άσθμα υπό θεραπεία 

με μεσαίας δόσης εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή 

σε συνδυασμό με β2 αγωνιστές μακράς δράσης 

(MiSTIC)

Πνευμονολογία IV

9 2021-006792-42

Μια μελέτη αξιολόγησης δοσολογικού σχήματος, 

φάσης Ι/ΙΙ, με σκοπό τη διερεύνηση της ασφάλειας 

και κλινικής δραστηριότητας της Μπλανταμάμπης 

Μαφοδοτίνης σε συνδυασμό με 

Δαρατουμουμάμπη, Λεναλιδομίδη και 

Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν 

πολλαπλό μυέλωμα που δεν είναι κατάλληλοι για 

αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών

Πολλαπλό μυέλωμα ΙΙ

10 2019-002788-88

Μια φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, 

τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, 

παράλληλων ομάδων δοκιμή για την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της 

φαρμακοκινητικής της Απρεμιλάστης σε παιδιά 

ηλικίας από 5 έως 18 ετών με ενεργή νεανική 

ψωριασική αρθρίτιδα (PEAPOD)

Παιδιατρική ΙΙΙ
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Α/Α EUDRACT ΤΙΤΛΟΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΑΣΗ

11 2021-005332-27

Μια μελέτη ανοικτής επισήμανσης, ενός σκέλους, 

φάσης Ιb, για την αξιολόγηση φαρμακοκινητικής, 

φαρμακοδυναμικής και της ασφάλειας της 

Τοσιλιζουμάμπης σε παιδιατρικούς ασθενείς που 

νοσηλεύονται με νόσο COVID-19

COVID-19 Παιδιατρική Ib

12 2021-004895-32

Μελέτη φάσης ΙΙ της Ισαουξιμάμπης σε συνδυασμό 

με Βορτεζομίμπη, Κυκλοφωσφαμίδη και 

Δεξαμεθαζόνη ακολουθούμενη από θεραπεία 

συντήρησης με Ισατουξιμάμπη και Λεναλιδομίδη σε 

νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα 

και σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια

Πολλαπλό μυέλωμα ΙΙ

13 2022-000642-16

Θεραπεία καθοδηγούμενη από υδρόθειο με STS για 

ασθενείς με COVID-19 που χρειάζονται εντατική 

φροντίδα: Η ανοικτή, τυχαιοποιημένη, τριπλού 

σκέλους μελέτη H4COVID

COVID-19 II

14 2021-004865-11

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της 

συνδυασμένης θεραπείας ενδοφλέβιας 

φλεκαϊνίδης με από του στόματος ρανολαζίνη 

έναντι της ενδοφλέβιας φλεκαϊνίδης για την 

ανάταξη κολπικής μαραμαρυγής προσφάτου 

ενάρξεως - μια τυχαιοποιημένη, προοπτική, 

πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη (IV-FLEC)

Καρδιολογία ΙΙΙ
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