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ARABIC SUMMARY
إن المشاركة في هذا البحث اختيارية تماماً.
وإذا قررت عدم المشاركة فإن عالجك
وموقف طبيبك تجاهك لن يتغيران.

Title in Arabic
تجربة حقيقية لعقار  Erlotinibفي المرضى
الذين يعانون من سرطان الرئة غير صغير
الخلية المتقدم في دول الشرق األوسط

الهدف الرئيس من هذه الدراسه هوالبحث في دراسة متعددة المراكز من النوع المرتقب غير
عالج لالطفال المصابين حديثا بسرطان الدم عشوائية ،في المرحله الثالثه لعالج االطفال
المصابين بسرطان الدم اللمفاوي الحاد
اللمفاوي الحاد

دراسة عشوائيه ،مضبوطة ،مفتوحة لدراسة
تهدف هذه الدراسه لمقارنة سالمة وفعالية
سالمة وفعالية عقار الهيبارين المنخفض
عقار الهيبارين المنخفض الوزن الجزئي
مقابل عقار الهيبارين غير المجزء للوقاية من الوزن الجزئي مقابل عقار الهيبارين غير
المجزء للوقاية من الجلطات الدموية الوريدية
الجلطات الدموية الوريدية ( )VTEفي
( )VTEفي األورام النسائية
األورام النسائية

فعالية طالء الفلورايد في منع تسوس االسنان
في مرحلة الطفولة المبكرة

The Effectiveness of Fluoride Varnish
when Incorporated into Vaccination
Schedules in the Prevention of Early
Childhood Caries in Saudi Children at
the National Guard.

تهدف هذه الدراسة الى تقيم فعالية طالء
الفلورايد في منع تسوس االسنان في مرحلة
الطفولة المبكرة

تقيم استخدام العقار ديكستروميثورفان
تهدف هذه الدراسة بشكل اساسي الى تقيم
المصنف كمضاد للسعال بالترافق مع مسكنات
استخدام العقار ديكستروميثورفان المصنف
االلم وأثره على التقليل من درجه االحساس
كمضاد للسعال بالترافق مع مسكنات االلم
وأثره على التقليل من درجه االحساس بااللم بااللم مقارنه مع استخدام مسكنات االلم لوحدها
مقارنه مع استخدام مسكنات االلم لوحدها لدى لدى االطفال المسجلين في وحدة العنايه المشدده
االطفال المسجلين في وحدة العنايه المشدده
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي الى مقارنة
عملية التسميرداخل نخاع العظم مقارنة
بعملية التنظير في تثبيت طرفي العظم عند
المرضى المصابين بكسور في الساق.

دراسة عشوائية التوزيع لمقارنة عملية
التسميرداخل نخاع العظم مقارنة بعملية
التنظير في تثبيت طرفي العظم عند المرضى
المصابين بكسور في الساق.

دراسة عشوائيه ،متعدده المراكز ،من نوع
الهدف الرئيسي من هذه الدراسه هو تقيم
فعاليه وسالمه االستعمال مزدوج المجهوليه المرحله  ،IIIتتضمن مجموعات متوازية لتقيم
فعاليه وسالمه االستعمال مزدوج المجهوليه
لكل من "باسيريوتيد ال اية ار  40ملغم" و
لكل من "باسيريوتيد ال اية ار  40ملغم" و
"باسيريوتيد ال اية ار  60ملغم" مقابل
االستعمال مفتوخ المعلوميه ل" أوكتريوتيد ال "باسيريوتيد ال اية ار  60ملغم" مقابل
ايه ار" او " النريوتيد ايه تي جي" في عالج االستعمال مفتوخ المعلوميه ل" أوكتريوتيد ال
المرضى المصابين بمرض العملقة(ضخامة ايه ار" او " النريوتيد ايه تي جي" في عالج
االطراف) غير الخاضع للسيطره بدرجه كافيه المرضى المصابين بمرض العملقة(ضخامة
االطراف) غير الخاضع للسيطره بدرجه كافيه
الهدف من هذه الدراسة هو تقيم فعالية عقار
اإلرثروبويتين في إصابات الدماغ الرضية

دواء اإلرثروبويتين في إصابات الدماغ الرضية

الهدف من هذه الدراسه هو تقيم االستجابات توسيع نطاق االستجابات الجزئية مع عقار
الجزئية لعقار نيلوتنب في المرضى الذين تم نيلوتنب في المرضى الذين تم تشخيصهم حديثا
بمرض سرطان الدم النخاعي المزمن CML
تشخيصهم حديثا بمرض سرطان الدم
النخاعي المزمن  CMLفي المرحلة المزمنة في المرحلة المزمنة ENESTxtnd
الهدف من الدراسة هو محاولة تنبوء حدوث
خلل كهربائية وتلف عضالت القلب بسبب
تائثير عقار هيرسيبتين في المرضى الذين
يعانون من سرطان الثدي.
تتمحور الدراسه حول مقارنة العنايه الطبيه
المتكامله المتركزه على المرضى مقارنه
بالعنايه الطبيه االعتياديه في الشؤون الصحيه
بوزارة الحرس الوطني بالمنطقة الغربية.

التنبوء المبكر عن خلل كهربائية وتلف
عضالت القلب بسبب تائثير عقار هيرسيبتين
في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي.
دراسة مضبوطه بتوزيع عشوائي لدراسة
العنايه الطبيه المتكامله المتركزه على المريض
مقابل العنايه الطبيه االعتياديه في مركز
تعليمي :خبره الشؤون الصحيه بالحرس
الوطني في المنطقه الغربيه.

A Phase III, Multicenter, Randomized,
Parallel-group Study to Asses the
Efficacy and Safety of Double-blind
Pasireotide LAR 40 mg and Pasire
otide LAR 60 mg versus Open-label
Octreotide LAR or Lanreotide ATG in
Patients with Inadequately Controlled
Acrom

Erythropoietin In Traumatic Brain
)Injury (EPO-TBI
Extending Molecular Responses with
Nilotinib in Newly Diagnosed
)Chronic Myeloid Leukemia (CML
Patients in Chronic Phase
”()ENESTxtnd
Early Predictor of Herceptin
Cardiotoxicity in Breast Cancer
Patients.
A Pragmatic Randomized Controlled
Trial of Patient-Centered Integrated
Clinical Pathways Based Versus
Usual Care in An Academic Center:
National Guard Health Affairs
Western Region Experience.
)(CHAMP-Path Study

RC08/053

RC08/118

RC09/081

RC10/062

7

RC10/063

8

RC10/097

9

RC10/114

10

RC10/134

RC11/027

Interleukin 28-B Polymorphism in
HCV Genotype 4 Infected Patients:
Response to Therapy, Adverse Events
and Disease Severity

RC11/100

Hepatobiliary science
and liver
traifi@ngha.med.sa
transplantation

Family medicine

Dr. Maha El Farra

Riyadh

M

دراسة استطالعية من اجل فهم التحديات
المرتبطة بتطور العالجات لمرضى السكري
من النوع 2

دراسة تطلعية متعددة البلدان لتقييم استخدام
عقاراألنسولين :فهم التحديات المرتبطة بتطور
العالجات لمرضى السكري من النوع 2

A Multinational Observational Study
Assessing Insulin Use: Understanding
the challenges Associated with
Progression of Therapy-The Mosaic
Type 2 Diabetes Study

4

RC09/128

التنبوء بامراض لويحات التصلب الشرايان
التاجي في المرضى السعوديين الذين ال تظهر
عليهم االعراض

Dr. Ibrahim Al Traif

3

6

Predictors of Coronary Artery
Atherosclerotic Plaques in
Asymptomatic Saudi Arabian Patients

Riyadh

2

RC09/120

RC11/064

S

1

5

الهدف من هذه الدراسه هو تحديد مدى سالمة دراسة متعددة المراكز ،ثنائية التعمية،
عشوائية التوزيع ،مضبطوه بدواء وهمي ،من
و فعالية ( MK-0431Aقرص مكون من
جرعة ثابتة من السيتاغليبتن و الميتفورمين) اجل تحديد مدى سالمة و فعالية -MK
في عالج االطفال المصابين بالسكري النوع ( 0431Aقرص مكون من جرعة ثابتة من
السيتاغليبتن و الميتفورمين) في عالج االطفال
الثاني
المصابين بالسكري النوع الثاني

دراسه لمعرفة االسباب و العالج و االعراض االنترلوكن المتعدد االشكال  B-28في
الجانبية لالدويه المستخدمه في العالج و شدة المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي من
المرض في المرضى المصابين بالتهاب الكبد نوع سي/النوع الجيني الرابع  :االسباب و
العالج و االعراض الجانبية لالدويه
الوبائي من نوع سي/النوع الجيني الرابع
واللذين يحملون االنترلوكن المتعدد االشكال المستخدمه في العالج و شدة المرض
B-28

farram@ngha.med.sa

Intramedullary Nailing Vs M.IP.O in
Fractures of the Tibia. A Randomized
Controlled Trial

RC08/029

A Phase III, Multicenter, DoubleBlind, Randomized, PlaceboControlled Clinical Trial to Evaluate
the Safety and Efficacy of MK-0431A
(A Fixed-Dose Combination Tablet of
Sitagliptin and Metformin) in
Pediatric Patients with Type 2
Diabetes Mellitus

Riyadh

almallahmo@ngha.med.sa

Effect of N-methyl Dasparate(NMDA) receptor antagonist
Dextromethorphan on Opiods
analgesia and tolerance in Pediatric
Intensive Care Unit Patients

An Open label, multicenter, expanded
تهدف هذه الدراسه للكشف عن مدى استخدام دراسه اكلينيكيه موسة متعددة المراكز معلومه
Access Study of INC424 for Patients
الموضوع على استخدام العقار " أي أن سي
العقار " أي أن سي  "242في المرضى
with Primary Myelofibrosis (PMF) or
المصابين بتليف النقي االولي (بي أم أف) او  "242في المرضى المصابين بتليف النقي
تليف النقي بعد االصابه بمرض كثره الحمر االولي (بي أم أف) او تليف النقي بعد االصابه Post Polycythemia Myelofibrosis(PPV
MF) or Post Essential
بمرض كثره الحمر (بي بي في أم أف) او
(بي بي في أم أف) او تليف النقي بعد
Thrombocythemia Myelofibrosis (PETتليف النقي بعد االصابه بمرض كثره
االصابه بمرض كثره الصفيحات الدموية
)MF
الصفيحات الدموية االساسية (بي إي تي-أم
االساسية (بي إي تي-أم أف)
أف)

S

Cardiac

Multicenter Prospective NonRandomized Phase III Study on
Treatment of Newly Diagnosed
Childhood Acute Lymphoblastic
Leukemia
A Randomized, Controlled, Open
Label Study of the Efficacy and Safety
of the Low Molecular Weight Heparin
)(LMWH), LovenoxTM Enoxaparin
versus Hikma-HeparinTM
(Unfractionated Heparin) for
Prevention of Venous
Thromboembolism (VTE) in
Gynecologic Oncology

تجرى هذه الدراسة بهدف الكشف عن
امراض لويحات التصلب الشرايان التاجي
في المرضى السعوديين واللذين لم تظهر
عليهم االعراض

Dr. Mouaz Al-Mallah

Title
Real Life Experience of Erlotinib in
Patients with Advanced Non-small
Cell Lung Cancer in the Middle
)Eastern Countries (REALME

No. Study
NO.

RC11/045

RC12/004

11

12

13

14

15

16

Hoffmann-La
Roche Ltd
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Oncology

Dr. OmalKhair
AbulKhair

Riyadh

S

KAIMRC

shamst@ngha.med.sa

Ob/Gyn

Dr. Taghreed Shams

Jeddah

S

Dr. Ihad El Hemaidi

Jeddah

S

Dr. Yaseen Arabi

Riyadh

DR. Aithan
Abdulsalam

Al Ahsa

DR. Fahad M. AlHameed

Jeddah

askaras@ngha.med.sa

Oncology

Dr. Ahmad Al Askar

Riyadh

S

arabi@ngha.med.sa

ICU

Dr. Yaseen Arabi

Riyadh

S

Dr. Mubarak AlMansour

Jeddah

S

NOVARTIS

arabi@ngha.med.sa
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دراسه تائثير عقار برتوزوماب بالمصاحبه دراسة متعددة المراكز ،مفتوحه العنوان ،من
مجموعة عالج واحده بعقار برتوزوماب
مع عقاري ترستوزوماب و تاكسين كخط
عالج اول للمرضى المصابين بسرطان الثدي بالمصاحبه مع عقاري ترستوزوماب و
تاكسين كخط عالج اول للمرضى المصابين
المتقدم (النقلي او الموضعي المتكرر)
االيجابي لمستقبل عامل نمو البشره البشري -بسرطان الثدي المتقدم (النقلي او الموضعي
المتكرر) االيجابي لمستقبل عامل نمو البشره
)HER-2(2
البشري)HER-2(2-
دراسة تهدف الى مقارنة بين الحلقة المهبلية
المفرزة للبروستاغالندن والحبوب
المهبلية المكونة من البروستاغالندن

مقارنة بين الحلقة المهبلية المفرزة
للبروستاغالندن والحبوب
المهبلية المكونة من البروستاغالندن

A Multicenter, Open-label, Single-arm
Study of Pertuzumab in Combination
with Trastuzumab and a Taxane in
First Line Treatment of Patients with
HER2 - Positive Advanced
)(Metastatic or Locally Recurrent
”]Breast Cancer [PERUSE STUDY
Comparing Controlled Release 10mg
Prostaglandin Vaginal Pessary to 3mg
Prostaglandin Vaginal Tablets For
”Cervical Ripening

دراسة عشوائية ،مزدوجة التعمية ،مضبطة
دراسة تهدف لتقيم فعالية العالج المساعد
 ،RAD001عند األشخاص القليلي التع ّرض الغفل ،ومتعدّدة المراكز في المرحلة  IIIمن
العالج المساعد  ،RAD001عند األشخاص
للخطر من المصابين بلمفوم الخاليا البائية
الكبيرة المنتشر ( )DLBCLوالمشاركين في القليلي التع ّرض للخطر من المصابين بلمفوم
دراسة دواء  RAD001بالمقارنة مع الغفل الخاليا البائية الكبيرة المنتشر ()DLBCL
والمشاركين في دراسة دواء RAD001
المطابق بعد تحقيق المرضى استجابة تامة
بالمقارنة مع الغفل المطابق بعد تحقيق
مع العالج الكيميائي بواسطة ريتوكسيماب
 rituximab-chemotherapyكخيار أول المرضى استجابة تامة مع العالج الكيميائي
بواسطة ريتوكسيماب -rituximab
للعالج
 chemotherapyكخيار أول للعالج

A randomized, double-blind, placebocontrolled, multicenter phase III study
of RAD001 adjuvant therapy in poor
risk patients with Diffuse Large BCell Lymphoma (DLBCL) of
RAD001 versus matching placebo
after patients have achieved complete
response with first-line
rituximabchemotherapy

دراسة حول الوقاية من االنسداد التجلطي في دراسة حول الوقاية من االنسداد التجلطي في
العناية المشددة البالغين بإستعمال جهاز الضغط
العناية المشددة البالغين بإستعمال جهاز
الوريدي المتقطع :دراسة عشوائية مضبوطة
الضغط الوريدي المتقطع :دراسة عشوائية
متعددة المراكز.
مضبوطة متعددة المراكز.يعتبر تشكل جلط
دموية في الساقين من المضاعفات السائدة
المصاحبة لألمراض الحرجة .نحن اآلن
بصدد عمل دراسة لتحديد الطريقة المثلى
للوقاية من تشكل الجلط الدموية في الساقين
لدى المرضى الذين يعانون من أمراض
حرجة.وعند مشاركتك في هذه الدراسة سوف
تعطى العالج الدوائي أو العالج الدوائي
باالضافة الى العالج الميكانيكي وهو الجهاز
الهوائي المتقطع .فهو جهاز يلف على
الرجلين ويعمل على عدم ركود الدم من خالل
الضغط المتقطع على الساقين وذلك سوف
يقرر عشوائيا" من خالل مغلفات مخصصة
لهذه الدراسة ..إن عمل أشعة بموجات فوق
صوتية للفخذين هي الطريقة األسهل واألكثر
أماناً لكشف أي جلط دموية يمكن أن تلحق
األذى بالمرضى الذين يعانون من وضع
صحي حرج .و قام أفراد عائلتك باتخاذ
القرار عنك للمشاركة في هذه الدراسة.سوف
تكون من ضمن اكثر من  1000مريض
مشاركين في هذه الدراسة التي ستجرى في
أكثر من بلد.سوف تستغرق هذه الدراسة
طوال مدة بقائك في العنلية المرَكزة.فبإمكانك
اإلنسحاب من الدراسة في اي وقت و سيتم
الحفاظ على سرية النتائج..

Prophylaxis of Thromboembolism in
Critically Ill Patients Using Combined
Intermittent Pneumatic Compression
and Pharmacologic Prophylaxis
Versus Pharmacologic Prophylaxis
Alone: A Multicenter Randomized
Controlled Trial

تقييم فعاليّة وأمان دواء النيلوتينيب لعالج
مرضى سرطان الدم النخاعي المزمن الذين
كانت إستجابتهم للعالج بدواء اإليماتينيب
غير مرضية.النيلوتينيب" هو عقار يوصف
لعالج المرضى البالغين والذين تم تشخيصهم
حديثآ بمرض سرطان الدم النخاعي المزمن
إيجابي صبغ (كروموسوم) فيالدلفيا
()Ph+CMوذلك في البالغين والذين لم
يستفيدوا من إستخدام عقارات أخرى سابقآ
تحتوي على عقار اإليماتينيب أو أنهم لم
يستطيعوا تحمل تلك العقارات سابقة.سيقوم
طبيب الدراسة بمراجعة أهليتك لإللتحاق
بالدراسة على أساس معايير محددة ,وإذا
توافقت جميعها معك ستكون مؤهل لبداية
العالج بعقار الدراسة "نيلوتينيب" بإعطائه
 300ملغم مرتين يوميآ بفاصل  12ساعة.
في هذه الدراسة مطلوب مشاركة 98
مريض.قبل وبعد الدراسة سيتم أخذ

تقيم فعالية و أمان دواء النيلوتينيب لعالج
مرضى سرطان الدم النخاعي المزمن الذين
مانت استجابتهم للعالج بدواء االيماتنب غير
مرضية

RC12/018

RC12/033

RC12/035

RC12/045
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Efficacy and Safety Assessment of
NIlotinib in Patients with Suboptimal
Response on Imatinib Therapy
”()NISRI
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عينات لمختبر أمراض الدم ,كيمياء
مصل الدم ,والتحليل الجيني .وكل هذه
العينات سيتم التخلص منها بمجرد
اإلنتهاء من تحليلها .).أخبري طبيب
الدراسة إذا كنت تعتقدين أنك من الممكن
أن تكوني حامل.

دراسة تهدف الى تقيم تأثير و فعالية
الهايدروكورتيزن لعالج مرضي الحاالت
الحرجه المصابين ب الصدمة اإلنتانية
Australian national
health and medical
research
)council(NHMRC

Sanofi aventis

تجربه سريريه عشوائيه ،مُعمّاة مع التحكم في
العالج الوهمي لدراسة الهايدروكورتيزن
لعالج مرضي الحاالت الحرجه المصابين ب
الصدمة اإلنتانية

A Randomized Blinded Placebo
Controlled Trial of Hydrocortisone in
Critically ill Patients with Septic
”Shock
RC12/059

22

note: with a Sub Study: ADRENAL
(Adjunctive corticosteroid treatment
in critically ill patients with septic
)shock
تهدف هذه الدراسة الى جمع معلومات حول
انماط العالج لمرضى سرطان البروستات
النقيلي المقاوم لالخصاء و المتقدم بعد او
خالل اعطاء برنامج االعالج Docetaxel

دراسة تسجيلية النماط العالج لمرضى
سرطان البروستات النقيلي المقاوم لالخصاء و
المتقدم بعد او خالل اعطاء برنامج االعالج
Docetaxel

Registry of Treatment Patterns in
Patients with Metastatic
) Castration–Resistant Prostate Cancer
mCRPC ) with Progression During or
”After Docetaxel-Based Regimen
PROXIMA Study

RC12/061
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دراسة متعددة المراكز ،مفتوحة ،مستقبلية في
الهدف من الدراسة هو تقيم سالمه عقار
 Trastuzumabالمعطى تحت الجلد من قبل المرحلة الثالثه لتقيم سالمه عقار
المريض او بالمساعده كعالج مدعم لمرضى  Trastuzumabالمعطى تحت الجلد من قبل
سرطان الثدي المكتشف حديثا والقابل لالزالة المريض او بالمساعده كعالج مدعم لمرضى
سرطان الثدي المكتشف حديثا والقابل لالزالة
عن طريق الجراحه من النوع Her2
عن طريق الجراحه من النوع Her2

A Phase III Prospective, Two-Cohort
Non-Randomized, Multicenter
Multinational , open label Study to
Assess the Safety of Assisted- and
Self-Administered Subcutaneous
Trastuzumab as Adjuvant Therapy in
Patients with Operable Her2-positive
)Early Breast Cancer (Safetyher study

دراسة حول المهدئات في وحدة العناية
يحتاج غالبية المرضى الموضوعين على
المركزة :دراسة غير انتقائية مضبوطة متعددة
جهاز التنفس الصناعي إلى استخدام مهدئ
المراكز لمقارنة المهدئات المعطاة حسب معيار
واحد أو أكثر و الذي يُعطى بشكل نقاط
مستمرة في الوريد .في وحدة العناية المركزه التهدئة مع المهدئات المعطاة بالطريقة المعتادة
للمرضى الموضوعين على جهاز التنفس
تستخدم المهدئات بشكل منفرد أو بشكل
الصناعي في وحدة العناية المركزة
مجموعة من األدوية للمحافظة على راحة
المرضى  ،وعلى هدوءهم خالل وجودهم
على أجهزة التنفس الصناعي ، .و لكن نوع
الدواء و طريقة إعطاءه تلعب دور في تحديد
مدى استجابة المريض للمهدئ بالزيادة أو
النقصان ( هل هذه التهدئة عميقه أو طفيفه ).
إلى يومنا هذا ،ال يوجد اتفاق على مستوى
العالم بين األطباء حول اختيار األدوية
المهدئة أو الطرق المثلى إلعطاءها .كما أن
العديد من األدوية المهدئة الشائعة االستخدام
لها تأثيرات جانبية مثل طول فترة استخدام
جهاز التنفس الصناعي  ،و طول فترة اإلقامه
في وحدة العناية المركزة  ،حدوث حالة
الهذيان (حالة من االضطراب بما في ذلك
عادة الهلوسة)  ،و نقص االدراك العقلي بعد
الشفاء من الحالة المرضية الحرجة.
تقترح الدراسة أن التهدئة "الخفيفة" (و التي
تحافظ على راحة المريض و تسمح له
باالستجابة) سوف تقلل من الوقت الالزم
على جهاز التنفس الصناعي و من فترة
اإلقامه في وحدة العناية المركزة و كما تقلل
من حاالت الهذيان .األدوية المهدئة الشائعة
اإلستخدام مثل ديكسميديتومدين
( )Dexmedetomidineو ميدوزالم
( )midazolamو البروبوفول ()propofol
ممكن استخدامها بشكل منفرد أو بشكل
مجموعة للحفاظ على راحة المرضى
.
الصناعي
تأثيرالتنفس
لتقيمجهاز
الدراسةعلى
الموضوعين
تأثير شرب الزنجبيل اليومي على عمل
شرب الزنجبيل
تهدف

A Prospective Multicentre
Randomized Controlled Trial of Early
Goal Directed Sedation Compared
with Standard Care in Mechanically
Ventilated Patients in Intensive Care

الصفائح الدموية عند السعوديين.

اليومي على عمل الصفائح الدموية عند
السعوديين.
تقترح الدراسة أن التهدئة "الخفيفة" (و التي تأثير عقار الديكس ميديتوميدين مع الكيتامين
على ارتفاع ضغط الدم الداخلى عند االطفال
تحافظ على راحة المريض و تسمح له
في العناية المركزة
باالستجابة) سوف تقلل من الوقت الالزم
على جهاز التنفس الصناعي و من فترة
اإلقامه في وحدة العناية المركزة و كما تقلل
من حاالت الهذيان .األدوية المهدئة الشائعة
اإلستخدام مثل ديكسميديتومدين
( )Dexmedetomidineو ميدوزالم
( )midazolamو البروبوفول ()propofol
ممكن استخدامها بشكل منفرد أو بشكل
مجموعة للحفاظ على راحة المرضى
الموضوعين على جهاز التنفس الصناعي.
هذه المهدئات تستخدم عادة في وحدات العناية
المركزة حول العالم و أيضا في المملكة
العربية السعودية .العديد من الدراسات
الحديثة تقترح بأن استخدام ديكسميديتومدين
( )Dexmedetomidineمبكرا كدواء مهدئ
رئيسي للمريض الموضوع على جهاز التنفس
الصناعي للمرة األولى من الممكن أن يؤدي
إلى تهدئة المريض "بشكل خفيف" و وبتقليل
مدة وضع المريض على جهاز التنفس
الصناعي و لينتج عن ذلك تقليل اإلصابة
بحاالت الهذيان.

The Effect of Daily Ginger Drinking
on Platelet's Function in the Saudi
"Population
Effect of Dexmedetomidine and
Ketamine on Intra Abdominal
Hypertension I Critically Ill Children

الغرض من هذه الدراسة هو جمع معلومات دراسة مُقارنة ،عشوائية ،متعددة المراكز ،من
متواز،
لمعرفة ما إذا كان استخدام عقار ريتوكسيماب المرحلة 3ب ،ذات مجموعات عالج
ٍ
لدراسة فعالية استخدام عقار ريتوكسيماب
بالحقن تحت الجلد مقابل استخدام عقار
ريتوكسيماب بالحقن في الوريد يعمل بشكل بالحقن تحت الجلد مقابل عقار ريتوكسيماب
بالحقن في الوريد؛ كالهما بمصاحبة العالج
أفضل أو أكثر أمانًا عند عالج المرضى
الكيميائي  )R-CHOP(CHOPفي المرضى
المصابين بسرطان خاليا الغدد الليمفاوية
المصابين بسرطان خاليا الغدد الليمفاوية
الكبيرة من النوع "بي" المنتشر.
الكبيرة من النوع "بي" المنتشر (،)DLBCL
اإليجابي لـ  CD20والذين لم يتلقوا له عال ًجا
من قبل

A Comparative, Randomized, Parallelgroup, Multicenter, Phase IIIb Study
to Investigate Efficacy of
Subcutaneous (SC) Rituximab versus
Intravenous (IV) Rituximab both in
)Combination with CHOP (R-CHOP
in Previously Untreated Patients with
CD20 Positive diffuse large B-cell
)lymphoma (DLBCL

فعالية التسريب الوريدي المستمر للهيبارين في
تقليل خطر حدوث التخثر في القساطر
الوريدية المركزية عند األطفال .

Effect of Heparin 20 u /kg/hr.
Continuous Infusion on Central
Venous Catheter Related Thrombosis
in Children Admitted to Pediatric
”Cardiac Intensive Care Unit

الهدف من هذة الدراسة هو بحث فعالية دواء دراسة عشوائية متعددة المراكز لدراسة فعالية
دواء الكارباقلو مع األدوية الحالية على المدى
الكارباقلو مع األدوية الحالية في عالج
مرضي ارتفاع الحمض البروبيوني الوراثي الطويل في عالج مرضي ارتفاع الحمض
والحمض الميثايل مالوني الوراثي بالمقارنه البروبيوني الوراثي والحمض الميثايل مالوني
الوراثي بالمقارنه باألدوية الحالية لوحدها
باألدوية الحالية لوحدها.

Randomized Multicentre Comparative
Trial to Evaluate the Long Term
®Effectiveness of the use of Carbaglu
in Patients with Propionic Acidemia
(PA) or Methylmalonic Acidemia
)(MMA

تقييم مستوى سالمة وفعالية دواء الدابيقاتران دراسة مدى سالمة وفعالية الدابيقاتران في
والذي تتناوله لمنع حدوث الخثرات والتي قد مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
تنشأ نتيجة االرتجاف البطيني.

Safety and efficacy of Dabigatran in
stroke prevention in artrial fibrillation
"in King Abdulaziz Medical City

الهدف من هذة الدراسة هو بحث فعالية
التسريب المستمر للهيبارين غير المجزأ
بجرعة  20وحدة  /كغ /ساعة في تقليل
خطر حدوث التخثر في القساطر الوريدية
المركزية عند األطفال .

تهدف الدراسة الى تقيم فعاليه اجراء  -Piezoدراسة سريرية لفعاليه اجراء -Piezo
 Corticisionفي تقليل وقت التعافي عند
 Corticisionفي تقليل وقت التعافي عند
عالج مرضى االسنان اللذين يعانون من سوء عالج مرضى االسنان اللذين يعانون من سوء
االطباق/الدرجة الثانية
االطباق/الدرجة الثانية

Efficiency of Piezo-Corticision in
reducing treatment time in treatment
of class II div I subjects: A
randomized controlled clinical trial
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دراسة عشوائية التوزيع ،متعددة المراكز لتقييم
دراسة عالمية سريرية لتقييم نتائج العالج
ب ITCA650على القلب واألوعية الدموية نتائج العالج ب  ITCA 650على القلب
واألوعية الدموية لدى المرضى الذين يُعالجون
لدى المرضى الذين يعالجون بالرعاية
بالرعاية القياسية لمرض السكري من النوع
القياسية لمرض السكري من النوع
الثاني.تهدف هذه الدراسة الى تقييم عدد ونوع الثاني
الحاالت المرتبطة بأجهزة الجسم المتعلقة
بالقلب واألوعية الدموية واختبار مدى امان
وفعالية العالج طويل االجل بجهاز عقار
 ITCA650الذي يوضع تحت الجلد في
منطقة البطن.وسيواصل المشاركونفي
الدراسة تلقي الدواء الذي كانو يتناولونه من
قبل لعالج مرض السكري خالل فترة الدراسة
التي تستمر لخمس سنوات للمشارك الواحد

A Randomized, Multi-Center Study to
Evaluate Cardiovascular Outcomes
with ITCA 650 in Patients Treated
with Standard of Care for Type 2
Diabetes

CT13/001

المرحلة الثانية من دراسة إكلينيكية ,عشوائية,
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مدى
معلومة الموضوع ,ثالثية المجموعة للمقارنة
أمان استخدام العقار إيفروليموس
(أفينيتور®) في حالة استخدمه وحده أو مع بين العالج باستخدام العقار إيفروليموس مع
العقار إكزمستين (أرومازين®) ومدى أمان العقار إكزمستين وبين العالج بالعقار
استخدام العقار كابسيتابين (زيلودا®) وحده ،إيفروليموس وحده فقط وبين العالج بالعقار
كابسيتابين في معالجة النساء في مرحلة مع
وما إذا كان لهذا االستخدام آثار مفيدة في
بعد انقطاع الطمث الالتي أصبن بسرطان
المريضات المصابات بسرطان الثدي
الثدي المتكرر أو االنبثاثي المتقدم واإليجابي
المتكرر أو االنبثاثي المتقدم واإليجابي
لمستقبالت اإلستروجين بعد حدوث تكرار
لمستقبالت اإلستروجين بعد حدوث تكرار
اإلصابة أو تطور المرض مع استخدام العقار
اإلصابة أو تطور المرض
لتروزول أو العقار أناسترازول قبل ذلك

A Three-Arm, Randomized, Open
Label, Phase II Study of Everolimus In
Combination With Exemestane
Versus Everlimus Alone Versus
Capecitabine In The Treatment Of
Postmenopausal Women With
Estrogen Receptor Positive, Locally
Advanced, Recurrent, Or metastatic
breast cancer after recurrence or
progression on prior letrozole or
anastrozole

المرضى الذين يعانون من سرطان المريء تجربة عشوائية تقارن المعالجة الكيميائية
اإلشعاعية قبل الجراحة بعقار سيسبالتين
القابل لالستئصال الجراحي وال يستجيبون
وفلورورسيل مقابل المعالجة الكيميائية بعقار
للمعالجة الكيميائية التي يتلقونها قبل عملية
دوسيتاكسيل وإرينوتيكان لمرضى سرطان
اسئصال الورم  -بناء على تقييم التصوير
المقطعي بالبوزيترون -تكون نتائجهم ضعيفة .المريء القابل لالستئصال الغير المستجيبين
الكثير منهم يعاودهم المرض بعد إزالة الورم للعالج حسب التصوير المقطعي بالبوزيترون
جراحياً ويموتون بسبب مرضهم .سنحاول
في هذه الدراسة تحسين هذه النتائج إما عن
طريق تغيير عقاقير المعالجة الكيميائية أو
إعطاؤهم معالجة إشعاعية متزامنة مع معالجة
كيميائية على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين
نتائجهم.
سيخضع جميع المشاركين في هذه الدراسة
لعملية استئصال للمريء بعد تلقيهم للمعالجة
الكيميائية اإلشعاعية أو الخط الثاني من
العالج الكيميائي.
سيتلقى المرضى الذين استجابوا للمعالجة
الكيميائية دورة أخرى من المعالجة الكيميائية
ومن ثم ستتم إحالتهم إلجراء الجراحة.

A Randomized Trial Comparing Preoperative Chemo-radiotherapy with
Cisplatin and Flourouracil Versus
Chemotherapy with Docetaxel and
Irinotecan in PET Non Responders
Resectable Cancer Esophagus: A
Multicenter Study (PENAT: PET
Evaluated Neo-Adjuvant Ther

CT13/004

هدف الدراسة هو تحديد استراتيجية التنفس دراسة غير انتقائية مضبوطة متعددة المراكز
لدراسة استراتيجية "الرئة المفتوحة" و التي
التي سوف تستخدم للمريض بطريقة غير
انتقائية (اختيار غير انتقائي :يماثل فرصتك تشمل الزيادة االختيارية لمعدالت ثاني أكسيد
في الحصول على النقش أو الشعار عند رميك الكربون بالدم و تشبع الحويصالت الهوائية و
انخفاض الضغط في المجرى التنفسي عند
القطعة المعدنية في الهواء) ،إما للمجموعة
مرضى متالزمة الضائقة التنفسية الحادة.
التي نستخدم فيها (استراتيجية فارالب
(استراتيجية فارالب .)PHARLAP
( )PHARLAPمجموعة العالج) أو
للمجموعة التي ستحصل على االستراتيجية
المستخدمة حالياً في المستشفى –الرعاية
المعتادة( -المجموعة الضابطة).

A multi-centre randomised controlled
trial of an Open Lung Strategy
including Permissive Hypercapnia,
Alveolar Recruitment and Low
Airway Pressure in patients with acute
respiratory distress syndrome.
(PHARLAP study

هدف هذه الدراسة مفتوحة التسمية هو تحديد دراسة في المرحلة الثالثة ،مزدوجة التعمية،
أمان براسوجريل طويل المدى عند األطفال عشوائية التوزيع ،لمقارنة مدى فعالية وأمان
عقار براسوجريل والدواء المموه عند
الذين يعانون من مرض الخاليا المنجلية
المرضى األطفال الذين يعانون من مرض
باالضافه الى تحديد إذا كان براسوجريل
يمكن أن يساعد المرضى صغار السن الذين الخاليا المنجلية
يعانون من مرض الخاليا المنجلية خالل مدى
أطول.

A Phase 3, Double-Blind,
Randomized, Efficacy and Safety
Comparison of Prasugrel and Placebo
in Pediatric Patients with Sickle Cell
Disease

إن الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثير
لبن فيتال المحتوي على الكتوباسيلس
أسيدوفيلس لتخفيف األعراض المعدية
المعوية الوظيفية

دراسة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية يتم
التحكم فيها باستخدام دواء وهمي تقيِّم تأثير
استهالك لبن فيتال لمدة شهرين بما في
ذلكالكتوباسيلس أسيدوفيلس  NCFMعلى
األعراض المعدية المعوية الوظيفية بين
المرضى الذين يستوفون معايير روما III
لمتالزمة القولون العصبي

A Phase IV Double-Blind PlaceboControlled Randomized Clinical Trial
Assessing the Effect of 2 Month
Consumption of Vetal Laban
Including Lactobacillus Acidophilus
NCFM on Functional Gastrointestenal
Symptoms Among Subjects Fulfilling
Rome III Criteriafor Irritable Bowel
"Syndrome

تهدف األدوية الموجهة للتهدئة المبكرة
لتحقيق التهدئة "الخفيفة" كالتي تسمح يإيقاظ
المريض بشكل أسهل .لذلك يستخدم
ديكسميديتومدين ()Dexmedetomidine
مبكرا كدواء مهدئ رئيسي لتحقيق التهدئة
"الخفيفة".

دراسة مقارنة دولية حول مدى فعالية
التدخالت العالجية و الجراحية صحيًا (نقص
التروية)

International Study of Comparative
Health Effectiveness with Medical
and Invasive Approaches

دراسة نقل الدم تبحث في ما إذا كان
المرضى ذوي الحاالت المرضية الحرجة ـ
في العناية المركزة الذين يحتاجون نقل دم
ستتحقق لهم فائدة من نقل فئة الدم األحدث
المناسبة ألجسامهم والمتاحة في بنك الدم،
مقارنة بالمعيار الحالي للممارسة وهو:
استخدام الدم المناسب واألقدم من حيث تاريخ
التبرع به  .جميع مرضى العناية المركزة
الذين يحتاجون لنقل دم خالل فترة وجودهم
بالمستشفى سيخضعون لهذه الدراسة .حجم
العينة المراد دراستها  ٥٠٠٠مريض وفي
الوقت نفسه الذي ستجرى فيه هذه الدراسة في
مستشفيات أخرى حول العالم منها استراليا
ونيوزلندا.

دراسة عشوائية مضبوطة متعددة المراكز
لدراسة استراتيجية فائدة نقل فئة الدم األحدث
المناسبة للمريض والمتاحة في بنك الدم،
مقارنة بالمعيار الحالي للممارسة وهو:
استخدام الدم المناسب واألقدم من حيث تاريخ
التبرع به

STandaRd Issue TrANsfusion versuS
Fresher red blood cell Use in
intenSive care a randomised
controlled trial - TRANSFUSE

دراسة سريرية في المرحلة الثالثة ،متعددة
دراسة عالمية سريرية تختص باألطفال
المراكز ،مزدوجة التعمية ،عشوائية ،مراقبة
المصابين بداء السكري من النوع الثاني
بالدواء الوهمي والمتفورمين ،من أجل تقييم
تهدف إلختيار سالمة وقابلية تحمل دواء
الدراسة عقار السيتاغليبتين وتقييم مدى تأثير سالمة وفعالية العالج بالسيتاجليبتين لدى
األطفال المصابين بداء السكري من النوع
هذا العالج بالمقارنة مع العالج بالدواء
الثاني ممن عدم ضبط سكر الدم لديهم
الوهمي على مخزون السكر لدى األطفال
التي تتراوح أعمارهم من  10إلى  17سنة
وتكون مدة المشاركة بالدراسة للطفل 56
أسبوع

CT13/002

CT13/005

CT13/006

CT13/007

CT13/008

CT13/009

A Phase III, Multicenter, DoubleBlind, Randomized, Placebo- and
Metformin- Controlled Clinical Trial
to Evaluate the Safety and Efficacy of
Sitagliptin in Pediatric Patients with
Type 2 Diabetes Mellitus with
Inadequate Glycemic Control

CT13/010
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تهدف الدراسة الى تقييم حدوث خلل في معدل الدراسة الدولية حول خلل الشحوم في الدم:
الشحوم في الدم لدى المصابين بأمراض القلب بلوغ مستوى الشحوم المطلوب لدى المصابين
بأمراض القلب التاجية المعرضين لمخاطر
التاجية المعرضين لمخاطر عالية
عالية ()DYSIS II
االلتزام بالعالج بالنسبة لالنسداد الرئوي
تهدف هذه الدراسة إلى تقدير مدى إلتزام
المرضى البالغين المصابين بالربو واالنسداد المزمن والربو :دراسة قائمة على المالحظة،
غير تدخلية ،متعددة المراكز منحصرة على
الرئوي المزمن بالدواء فى المملكة العربية
البالغين (ADCARE
السعودية

Dyslipidemia International Study Two
Lipid Target Achievement in High
Risk Patients with Coronary Heart
Disease
Adherence to treatment in COPD and
Asthma: a Representative
observational, multicentre, crosssectional study in adults

األلم المترافق مع القوباء المنطقية (الهربس
الغرض من هذه الدراسة هو قياس عبء
زوستر) و الرعاية الصحية لدى المرضى
المرض ( )BoIبسبب النطاقي والهربس
(الحدة والمدة)  ،وتقييم أثر النطاقي والهربس أصحاب مناعة مؤهلة :دراسة مراقبة متعددة
الدول ()HARMONY
على نوعية الحياة ( )QoLونوعية سنوات
التعايش مع المرض ( ،)QALYووصف
استخدام الرعاية الصحية المرتبطة بالنطاقي
والهربس ,وصف التكاليف المباشرة وغير
المباشرة في حالة النطاقي والهربس.

Herpes Zoster-Associated Burden of
Illness and Health Care Utilization in
Immunocompetent Patients: MultiCountry Observational Study
)(HARMONY

يتم القيام بهذا التسجيل لجمع البيانات حول ما تسجيل دولي الحق للتسويق للمرضى
يختبره المرضى طبيًا والحاالت التي يمرون المصابين بانسدادات مستجدة في األوعية
بها بعد عالج التضيق التاجي باستخدام دعامة الدموية الغير معالجة بالسابق و التي تم
 Absorb BVSفي استخدام التداخل التاجي عالجها بواسطة دعامة Absorb BVS
الوعائية
اليومي.
الهدف من هذه الدراسة هو تقييم احتمالك
لرانيبيزوماب ،ومدى فعاليته من الناحية
العملية ،وعدد المرات التي تحتاجها لتلقي
العالج ،وتأثيره على نمط حياتك.

دراسة لمالحظة فعالية وسالمة رانيبيزوماب
من خالل العالج الفردي للمريض والنتائج
المصاحبة

دراسة من المرحلة البحثية الثالثة ب ،مفتوحة
يكمن الغرض من هذه الدراسة في تقيم رضا
العنوان ،متعددة المراكز ،تجرى في دول
المريض ،وتقيم امان و تحمل عقار
متعددة يتم فيها إعطاء عقار تراستوزوماب
تراستوزوماب عندما يتم اعطائه بطريقه
تحت الجلد في المرضى المصابين بسرطان
جديدة اي تحت الجلد وايضا تقيم تجارب
ثدي مبكر إيجابي لمستقبل عامل نمو البشرة
اخصائي الرعاية الصحية فيما يتعلق
باستخدام محلول تراستوزوماب للتناول تحت البشري  )HER2) 2من أجل تقييم رضا
المريض
الجلد
وظيفة تقييم آفة التضيق المتوسط لشريان
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم
التاجي لتوجيه أعادة التوعية وهي دراسة
سالمة وفعالية أتخاذ القرار بشأن أعادة
التوعية للشرايين التاجية على أساس قياسات دولية متعددة المراكز ,مقارنه عشوائية بين
 IFRمقارنة مع  FFRقياسات
 IFRلشدة التضيق ،مقارنة مع .FFR

ABSORB FIRST Registry: An
international post-market registry of
patients with de novo lesions in
previously untreated vessels treated
with Absorb BVS
Study to Observe the Effectiveness
and Safety of Ranibizumab Through
Individualized Patient
Treatment and Associated Outcomes
™LUMINOUS
An Open-Label, Multinational,
Multicenter, Phase IIIb Study with
Subcutaneous Administration of
Trastuzumab in Patients with Her2Positive Early Breast Cancer to
Evaluate Patient Satisfaction
The FLAIR Study Functional Lesion
Assessment of Intermediate stenosis to
guide Revascularisation
Randomised Comparison of iFR to
FFR

دراسة دولية ،تطلعية ،متعددة المراكز ،تقوم
تهدف الدراسة إلى تقدير وبائيات مرض
على المالحظة؛ لتقييم الوبائيات والنتائج
التهاب الكبد المزمن من النوع
"سي" ،وتأثير كل من المرض وعالجه على االنسانية واالقتصادية للعالج الخاص
بمرض التهاب الكبد المزمن من النوع "سي"
الحالة االنفعالية وأنشطة الحياة اليومية
للمريض .ستوفر الدراسة أيضا تقدير لتكاليف ).(HCV
الموارد الطبية المختلفة المرتبطة بعالج
التهاب الكبد المزمن من النوع "سي

An International Multicenter
Prospective Observational Study to
Evaluate the Epidemiology,
HumAnistic and Economic Outcomes
of
Treatment for ChronIc Hepatitis C
)Virus (HCV
MOSAIC

إن الهدف من هذه الدراسة اإلشرافية هو جمع دراسة إشرافية مسبقة في إدارة الخط األول :
البيانات حول االستجابة للعالج وقدرة تحمل من عالج سرطان القولون والمستقيم المنتشر
المتعلق بجين كيراسKRAS wild type
نظام العالج بواسطة Erbitux TM
من النوع الشائع
المستخدم لدى المرضى الذين تم تشخيص
)OPTIM1SE (Cetuximabاصابتهم بمرض سرطان القولون والمستقيم
عبر إستخدام™Erbitux
المنتشر في الممارسة السريرية الروتينية.
تمت الموافقة على  Erbitux TMفي
المملكة العربية السعودية وفي 91دولة أخرى
في جميع أنحاء العالم الدارة عالج سرطان
القولون والمستقيم المنتشر المتعلق بجين
كيراس  KRASمن النوع الشائع إلى جانب
الخط األول من العالج الكيميائي.

Observational Prospective STudy In
Management of 1st line KRAS
¿Wildtype mCRC with Erbitux
)(Cetuximab

مكتب تسجيل الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تجرى هذه الدراسة الرصدية :
• لتقييم مدى ممارسة اختبار طفرة * RASلتوصيف معدل طفرة  RASفى المرضى
الذين تم تشخيصهم مؤخرا بإصابتهم بسرطان
محليا فى تقييم مرضى السرطان القولونى
المستقيمى النقيلى الذين يتلقون العالج خالل قولونى مستقيمى نقيلى (منتشر) (-MORE
السنتين السابقتين ليوم بدء الدراسة ( .الجزء أ . )RAS
 :الذراع االسترجاعى ) .
• لتقييم وضع  RASفى المرضى الذين
شخصوا مؤخرا إلصابتهم بسرطان قولونى
مستقيمى نقيلى ( جزء ب  :الذراع المستقبلى
).

CT13/015

CT14/001

CT14/002

CT14/003

CT14/004

CT14/005
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Middle East & NOrth Africa Registry
to characterize RatE of RAS mutation
status in newly diagnosed patients
with mCRC

CT14/007

الهدف من هذه الدراسة هو تقييم مدى سالمة الدراسة دراسة بالمالحظة متعددة المراكز
استخدام العقار أكسجيد® على المدى الطويل لتقييم سالمة العقار ديفيراسيروكس في عالج
المرضى األطفال المصابين بمرض زيادة
في الممارسة الطبية في المرضى األطفال.
الحديد غير المعتمدة على نقل الدم

تجربة ُمع شاة ،مزدوجة التعمية ،مزدوجة
الغرض من الفحص باستخدام اختبار
التصوير بالرنين المغناطيسي هو توح شارك التمويه ،متعددة المراكز ،من المرحلة الثالثة
تقارن فعالية
في الدراسة
الرئيسية 0سيتم التحقق من جودة الصور التي وسالمة جرعتين من .ONO-4641 (0.0
تم الحصول عليها من فحوصات االختبار هذه ملغم و .00ملغم( يؤخذ يومياً عن طريق الفم
مقابل ميكروغرام يؤخذ في العضل أسبوعياً
في أحد مراكز قراءة فحص الرنين
إنترفيرون  β -1aبجرعة  0.لدى المرضى
المغناطيسي الذي تختاره الجهة الراعية0
الذين يعانون من التصلب المتعدد متكرر
سيسمح هذا بالتعرف على أي مشكالت في
االنتكاس والهجوع
جودة الفحص والتمكن من حلها قبل بداية
دراسة التصلب المتعدد ،وسيسمح أيضا
للمستشفى/العيادة بالتأهل كمركز لفحص
الرنين المغناطيسي للدراسة الرئيسية.

A Phase III, Randomized, DoubleBlind, Double-Dummy, Multicenter
Study Comparing the Efficacy and
Safety of 2 Doses of daily oral ONO4641 versus IFN-beta-1a 30mcg i.m.
qw in subjects with RRMS

هذه الدراسة تهدف الى تقييم نسبة المرضى
الذين لديهم سكري نوع  ،)T2D( 2الذين
خضعوا لتغير جوهري في العالج خالل 18
شهراً من البدء بالعالج بحقن أنسولين.

CT13/014

43

CT14/006

An observational, multi-center study
to evaluate the safety of deferasirox in
the treatment of pediatric patients with
non-transfusion-dependent iron
overload

التأكد من استراتيجية األنسولين وتحليل نتائج
الصحية األولية

CT13/011
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CT14/008
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تهدف الدراسة الى تكوين قاعدة بيانات وطنية دراسة رصدية وطنية و متعددة المراكز لتقييم
مدى االلتزام والنتائج على المدى البعيد لعالج
من أجل تقييم البيانات حول مدى االلتزام
بالعالج و مستوى النمو الذي تحققه مجموعة األطفال بهرمون النمو بواسطة الجهاز اإللكترو
كبيرة من االطفال المصابين بخلل في النمو ميكانيكي ) TMeasypodدراسة ر صدية
بعد عالجهم بهرمون النمو باستخدام الجهاز حول
مدى االلتزام بالعالج ونتائجه على المدى البعيد(
اإللكتروميكانيكي .TMeasypod

Easypod Connect: A Regional, Multicentre, Observational Study to
Evaluate Adherence and Long Term
Outcomes of Therapy in Paediatric
Subjects using Easypod
Electromechanical Device for Growth
Hormone Treatment

CT14/011

55

سوف تكون قاعدة بيانات وطنية مماثلة في
عدة بلدان كما سيجرى تحليل البيانات عالميا .

دراسة عشوائية متعددة المراكز لمعرفة ما إذا A Multinational, Randomised, Double-
يتم إجراء هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان
Blind, Placebo-Controlled Trial to
كان لدواء تيكاجريلور  90مجم تأثير على منع
لدواء تيكاجريلور تأثير على منع حدوث
Evaluate the Effect of Ticagrelor 90
النوبات القلبية والسكتة الدماغية و/أو الوفاة حدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية و/أو
mg twice daily on the Incidence of
الوفاة بسبب األحداث المتعلقة بالقلب واألوعية
بسبب األحداث المتعلقة بالقلب واألوعية
Cardiovascular Death, Myocardial
الدموية في المرضى الذين يعانون من مرض الدموية في المرضى الذين يعانون من مرض
Infarction or Stroke in Patients with
السكري من النوع  ،2وإذا كان األمر كذلك ،السكري من النوع 2
Type 2 Diabetes Mellitus
معرفة االختالفات بينه وبين الدواء الوهمي.
الدواء الوهمي هو مادة مشابهة لعقار التجربة
في مظهره وطريقة استعماله ولكنه ال يحمل
أي خصائص طبية.
هذه الدراسة تهدف الى مراجعه الرعاية
المقدمة الشخاص يشابهون حالتك خالل
وجودهم بالمستشفى وكيف ستشعر بعد 12
شهر .
تهدف الدراسة الى تقييم نوعية العالج
والرعاية الطبية المقدمة للمريض ومقارنتها
مع الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في
مراكز عالمية أخرى من أجل تطوير طرق
ونوعية العالج ألمراض تصلب الشرايين
التاجية على المستوى المحلي والعالمي

سجل قصور القلب للمدى الطويل

دراسة أمراض تصلب الشرايين التاجية
المزمنة

Long-Term Evaluation of Patients
with Heart Failure

CT14/013
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EURObservational Research
Programme Chronic Ischemic
Cardiovascular Disease Pilot phase
CT14/014

دراسة وطنية أو إقليمية على الربو و محدداته دراسة مركزة حول مستوى التحكم في الربو
عند البالغين الذين يعانون من هذا المرض في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

Evaluation of Asthma Management in
Middle East North Africa Adult
population Descriptive study on the
management of asthma in asthmatic
Middle East North Africa adult
population

تهدف الدراسة الى تقيم الحالة الصحية وحالة دراسة السمية القلبية لعالج أورام الثدي
القلب للمرضى حينما تتم المعالجة باألدوية
مضادة السرطان لسرطانة الثدي في أوروبا.
وهذا البحث سيقود إلى توصيات لتطوير
معالجة سرطانة الثدي على المستوى المحلي،
االقليمي والعالمي.

Cardiac – Oncology Toxicity in Breast
Cancer, the European Registry

دراسة رصدية ،متعددة الجنسيات ،وتتبُّعية
على مدى فترات طويلة من الزمن،
واستشرافية ،لوصف أنماط الرعاية ونتائجها
في الرجال الذين هم في خطر كبير لمالقاة
نتائج سريرية سيئة بعد المعاناة من فشل
بيوكيميائي عقب عالج سرطان البروستاتة
النِهائِيّ  ،والرجال المصابين بسرطان
البروستاتة المقاوم لإلخصاء والرجال الذين
يعانون من سرطان البروستاتة النقيلي عند
التشخيص األولي.

الهدف من سجل  REPORT-HFهو مراقبة سجل عالمي لتقييم الممارسة الطبية مع مراقبة
الرعاية الطبية الحالية للمرضى الذين لديهم طولية لعالج قصور القلب
قصور قلبي في دول مختلفة حول العالم .من
المخطط أن يتم إدراج حوالي ٢٠،٠٠٠
مريضاً وقت مكوثهم في المستشفى بسبب
تعرضهم لنوبة قصور قلبي .تشمل المناطق
المشاركة آسيا ،أمريكا الشمالية والوسطى
والجنوبية ،أوروبا ،أفريقيا ،الشرق األوسط،
وأستراليا.
دراسة مجموعة متوازية عشوائية مزدوجة
الهدف اثبات ان العقار QVA 149
 110/50ملجم مرة واحدة فى اليوم أفضل من اإلعماء
متعددة المراكز لعالج يستمر لمدة  12اسبوعا
سالميتيرول  /فلوتيكاسون  50/500ملجم
من اجل تقييم فعالية وسالمة التحول من
مرتين فى اليوم فى تحسين مدى ومقدار
سالميتيرول /فلوتيكاسون إلى العقار
تحرك الهواء من خالل الرئتين
QVA149
(اندكاتيرول ماليات /جليكوبيرونيوم بروميد)
فى مرضى يعانون من أعراض مرض
االنسداد الرئوى المزمن
الهدف من الدراسة هومعرفة ما إذا كان دواء دراسة عشوائية مزدوجة التعمية ومضبّطة
 ،LEE011عندما يُؤخذ مع العالج المعياري بدواء وهميّ في المرحلة الثالثة حول دواء
(تاموكسيفن  +غوزيريلين أو مثبّط أروماتيز  LEE011أو الدواء الوهمي بالتزامن مع
التاموكسيفن والغوزيريلين أو مثبّط أروماتيز
غير ستيرويدي  +غوزيريلين) آمنًا ولديه
غير ستيرويدي والغوزيريلين لعالج النساء
منافع لدى النساء قبل انقطاع الطمث
قبل انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي
المصابات بسرطان الثدي المتقدّم اإليجابيّ
المتقدّم اإليجاب ّي مستقبالت الهرمون وسلب ّي
مستقبالت الهرمون /هير .HER2 2
الهير HER 2

CT14/015

CT15/001

Multicentre, randomised, controlled,
دراسة متعددة المراكز ،عشوائية ،مراقبة
الهدف من الدراسة هو تقيم فعالية وسالمة
open-label study comparing the
ومفتوحة التسمية لمقارنة سالمة وفعالية
عقار Doxorubicin Transdrug
بجرعتين مختلفتين مقارنة بالدواء االعتيادي التسريب البطيء والمتكرر في الوريد لجرعتي efficacy and safety of slow repeated IV
infusions of 2 doses of Doxorubicin
عقار
Transdrug¿ (20mg/m2 or 30mg/m2) to
ـ/ممغ  30أو ²ـ/ممغ (DT) (20
those of Best Standard of Care in
Doxorubicin Transdrug™ 2
patients with advanced Hepatocellular
( مع أفضل معايير الرعاية ،لدى المرضى
Carcinoma after failure or intolerance
المصابين بسرطان الخاليا
)to Sorafenib. (ReLive Study
الكبدية المتقدمة ،بعد فشل العالج بعقار
سورافينيب أو عدـ القدرة عمى تحممو.
ReLive Study
الهدف منها هو رصد وتوثيق الطريقة التي
يتم بها عالج األشخاص المصابين بسرطان
البروستاتة

CT14/012
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A Prospective, Longitudinal,
Multinational, Observational Study to
Describe Patterns of Care and
Outcomes of Men who are at High
Risk for Poor Clinical Outcomes after
Experiencing Biochemical Failure
Following Definitive Prostate Cancer

CT15/004

CT15/005
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International Registry to Assess
Medical Practice with Longitudinal
Observation for Treatment of Heart
)Failure (REPORT-HF
CT15/007

A 12-week treatment, multi-center,
randomized, doubleblind, doubledummy, parallel group study to assess
the efficacy and safety of switching
from salmeterol/fluticasone to
QVA149 (indacaterol
maleate/glycopyrronium bromide) in
symptomatic COPD patients (FLASH
study).

A Phase III randomized, doubleblind, placebo-controlled
study of LEE011 or placebo in
combination with tamoxifen
and goserelin or a non-steroidal
)aromatase inhibitor (NSAI
and goserelin for the treatment of
premenopausal women
with hormone receptor positive, HER2negative, advanced
breast cancer

CT15/008

CT15-011
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دراسة  DISCOVERهي دراسة بحث يتم
تنفيذها لفهم كيفية تدبر مرضى يعانون من
هذا المرض حالياً في ممارسات الحياة
الحقيقية ،من أجل زيادة المعرفة عن تدبر
المرض ،واحتمالية تحسين جودة العالج
ونتائجه وتقليل خطر المضاعفات في
المستقبل .يطلب منك أن تشارك في هذه
الدراسة ألنك قد شخصت بسكري من نوع 2
وقد خضعت للعالج بدواء مضاد للسكري

اكتشاف واقع العالج للسكري من نوع  2في
العالم الحقيقي

DISCOVERing Treatment Reality of
Type 2 Diabetes in Real World
Settings

CT15-020
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