
W Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prowadzone są obecnie 3 

badania kliniczne w rozpoznaniu: rak jajnika oraz rak endometrium. 

 

2018-001973-25 ( EudraCT Number )  

(MK-7339-001/KEYLYNK-001/ENGOT-ov43/GOG-3036) 

 

Tytuł angielski: „Study of Chemotherapy With Pembrolizumab (MK-3475) Followed 

by Maintenance With Olaparib (MK-7339) for the First-Line Treatment 

of Women With BRCA Non-mutated Advanced Epithelial Ovarian 

Cancer (EOC)”  

 

Tytuł polski:  „Badanie kliniczne 2 fazy z randomizacją, podwójnie zaślepione 

prowadzone chemioterapią z pembrolizumabem lub bez i następowym 

leczeniem podtrzymującym z Olaparibem lub placebo jako leczenie 

pierwszego rzutu w zaawansowanym nabłonkowym raku jajnika. 

(EOC) bez mutacji BRCA” 

 

Obecnie w powyższym badaniu rekrutacja nowych pacjentów jest już zakończona. 

 

 

 

2020-003424-17 ( EudraCT Number ) 

(KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053) 
 

Tytuł angielski:  „A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab 

Versus Placebo in Combination With Adjuvant Chemotherapy With or 

Without Radiotherapy for the Treatment of Newly Diagnosed High-

Risk Endometrial Cancer After Surgery With Curative Intent” 
 

Tytuł polski:  „Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne 3 fazy 

oceniające stosowanie pembrolizumabu w porównaniu z placebo w 

skojarzeniu z chemioterapia adjuwantową z lub bez radioterapii w leczeniu 

nowo rozpoznanego raka endometrium wysokiego ryzyka po operacji 

ukierunkowanej na wyleczenie.” 

 

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie 

ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, realizowane w grupach równoległych, 

oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią 

adjuwantową i radioterapią lub bez radioterapii u uczestniczek z rakiem endometrium, które 

nie otrzymały wcześniej żadnej linii leczenia. Badanie jest skierowane do pacjentek z nowo 

rozpoznanym rakiem endometrium wysokiego ryzyka, w tym również z mięsakorakiem, które nie 

przyjmowały leczenia chemioterapeutycznego ani nie otrzymały radioterapii z powodu raka 

endometrium. 
 

 

2020-005027-37 ( EudraCT Number ) 

(KEYNOTE-B96/ENGOT-ov65)  
 

Tytuł angielski:  „A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pembrolizumab 

Versus Placebo in Combination With Paclitaxel With or Without 



Bevacizumab for the Treatment of Platinum-resistant Recurrent 

Ovarian Cancer” 
 

Tytuł polski:  „Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, oceniające 

pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem 

oraz bewacizumabem lub bez bewaciuzumabu w leczeniu platynoopornego 

nawrotowego raka jajnika.” 

 

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane badanie 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie 

ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, realizowane w grupach równoległych, 

oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem i 

bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu u uczestniczek z platynoopornym nawracającym 

rakiem jajnika, które otrzymały wcześniej nie więcej niż 2 linie leczenia.  

Uczestniczki musiały otrzymać co najmniej 1 linię chemioterapii opartej na pochodnych 

platyny z powodu raka jajnika i mieć oznaki radiologiczne progresji choroby w okresie 6 

miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki (tj. z chorobę oporną na związki platyny).  

Dozwolone jest wcześniejsze stosowanie antagonistów PD-1 lub PD-L1, wcześniejsze 

stosowanie inhibitora PARP i wcześniejsze stosowanie bewacyzumabu. 

 


