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Výsledky klinického hodnocení – souhrn pro laickou 
veřejnost 

 Studie s cílem najít nejvhodnější dávku venetoklaxu pro použití 
v kombinaci s rituximabem nebo obinutuzumabem 

a s chemoterapií a vyhodnotit tyto kombinace u pacientů 
s typem nádorového onemocnění krve zvaným „difuzní 

velkobuněčný B-lymfom“ neboli DLBCL  
(studie CAVALLI) 

 
Celý název studie naleznete na konci souhrnu na straně 10. 
 

O tomto souhrnu 
Toto je souhrn výsledků klinického hodnocení (dále v dokumentu 
nazýváno jako „studie“). Je určený pro: 
 veřejnost,   
 účastníky studie. 

 

Obsah souhrnu 

1. Obecné informace 
o studii 

2. Kdo se studie 
zúčastnil? 

3. Co se dělo 
v průběhu studie? 

4. Jaké byly výsledky 
studie? 

5. Jaké byly vedlejší 
účinky? 

6. Jak tato studie 
pomohla 
výzkumu? 

7. Plánují se další 
studie? 

8. Kde najdu další 
informace? 

Studie začala v listopadu 2013 a skončila v červnu 2019. Tento 
souhrn byl sepsán po ukončení studie a vychází z informací 
známých v době psaní (červenec 2020).  
 
Nyní mohou být dostupné další informace. 
 
O rizicích a přínosech léku se nikdy nedozvíme všechno z jediné 
studie. Může být zapotřebí několika studií, abychom získali 
důležité informace nutné k pochopení rizik a přínosů daného 
léku.  
 
Výsledky této studie se mohou lišit od jiných studií hodnotících 
stejné léky. To znamená, že byste se neměli rozhodovat pouze na 
základě tohoto souhrnu. Než uděláte jakékoli rozhodnutí týkající 
se Vašeho ošetření nebo léčby, vždy si promluvte se svým 
poskytovatelem zdravotní péče. 
 
 
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili této studie 
Lidé, kteří se zúčastnili této studie, pomohli vědcům zodpovědět důležité otázky týkající se 
difuzního velkobuněčného B-lymfomu a hodnocených léčiv. 
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Klíčové informace o studii 

 Cílem této studie bylo pomoci najít 
vědcům nový způsob léčby nádorového 
onemocnění krve. 

 Osoby v této studii měly typ nádorového 
onemocnění krve nazývaný „difuzní 
velkobuněčný B-lymfom“. Byly rozděleny 
do dvou skupin:  

 1) První skupina obdržela lék zvaný 
venetoklax s lékem zvaným 
obinutuzumab a chemoterapii. 

 2) Druhá skupina obdržela 
venetoklax s lékem zvaným rituximab 
a chemoterapii. 

  
 Do studie bylo zařazeno 267 osob 

z 10 zemí. Celkem 264 z 267 zařazených 
osob podstupovalo léčbu. 

 Skupina léčená venetoklaxem 
s obinutuzumabem a chemoterapií byla 
brzy uzavřena, protože osoby z této léčby 
neměly žádný prospěch.   

o Osoby, které zahájily účast ve studii 
po uzavření této skupiny, byly 
automaticky zařazeny do skupiny 
léčené rituximabem s venetoklaxem 
a chemoterapií. 

 Hlavním zjištěním bylo, že bezpečnost léčby 
venetoklaxem s rituximabem a chemoterapií 
byla velmi podobná bezpečnosti 
pozorované v předchozích studiích 
hodnotících kombinaci rituximabu 
a chemoterapie. Nebyla zjištěna žádná nová 
bezpečnostní rizika. 

 Řada osob ve studii pociťovala závažné 
vedlejší účinky. Vedlejší účinek se považuje 
za „závažný“, pokud je život ohrožující, 
vyžaduje nemocniční péči nebo způsobuje 
dlouhodobé problémy. 
o 56,0 % osob (130 z 232 lidí), které 

užívaly venetoklax s rituximabem 
a chemoterapií, mělo závažné vedlejší 
účinky. 

o 68,8 % osob (22 z 32), které užívaly 
venetoklax s obinutuzumabem 
a chemoterapií, mělo závažné vedlejší 
účinky.  

 Na konci léčby venetoklaxem, rituximabem 
a chemoterapií nemělo 68,2 % osob (144 
z 211) žádné zjistitelné nádorové 
onemocnění. Jiné studie u pacientů 
léčených rituximabem a chemoterapií (bez 
venetoklaxu) měly podobné výsledky.1 
 

 

1. Obecné informace o studii 
 
Proč byla tato studie provedena? 

Difuzní velkobuněčný B-lymfom, nazývaný také DLBCL, je typ nádorového onemocnění 
krve. 

Toto onemocnění se vyvíjí, když B buňky (typ bílé krvinky známé jako lymfocyt, který 
pomáhá v boji proti infekcím) nerostou normálně. Je označováno termínem „difuzní 
velkobuněčný“ B-lymfom, protože když je vzorek vyšetřován pod mikroskopem, 
abnormální B buňky se místo seskupení rozptýlí (neboli dojde k jejich „difuzi“). Jsou také 
větší než zdravé buňky. 

Když se v lymfatických uzlinách (žlázy o velikosti hrášku vyskytující se v těle) nebo 
v jiných tělesných orgánech nahromadí abnormální B buňky, vytvoří útvar známý jako 
lymfom. 

DLBCL je nejběžnějším typem lymfomu a v současné době je léčen kombinací 
chemoterapie a léku zvaného rituximab. Přestože je tato léčba účinná a vyléčí zhruba 
60 % pacientů,1 40 % pacientů na léčbu nereaguje nebo se jim onemocnění vrátí.1  

Tato studie byla provedena s cílem zjistit, zda přidání léku zvaného venetoklax k současné 
léčbě nezvýší počet pacientů s DLBCL, kteří mohou být vyléčeni.  
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Jaké léky se používají v této studii? 

Venetoklax je lék používaný v rámci léčby leukemie nazývané chronická lymfocytická 
leukemie neboli CLL. V současnosti se nepoužívá k léčbě pacientů s DLBCL, ale studie 
ukázaly, že může pomoci zlepšit účinek nynější léčby. 
 Venetoklax způsobuje odumírání nádorových buněk blokováním signálu, který říká B 

buňkám, že mají růst. Tento signál je tvořen bílkovinou zvanou BCL-2, která se 
hromadí u pacientů s CLL, a proto byl venetoklax již schválen pro léčbu těchto 
pacientů. Studie ukázaly, že bílkovina BCL-2 se hromadí i u pacientů s DLBCL, a proto 
vědci nyní zkoumají, zda nemůže pomoci i těmto pacientům. 

 
Rituximab je lék, který se v současnosti používá k léčbě pacientů s DLBCL a jinými typy 
nádorového onemocnění krve.   
 Rituximab způsobuje odumírání nádorových buněk tím, že pomáhá imunitnímu 

systému snižovat počet B buněk.  
 
Obinutuzumab je lék, který se v současnosti používá při léčbě lymfomu nazývaného 
folikulární lymfom (FL) a CLL. V současnosti se nepoužívá k léčbě pacientů s DLBCL. 
 Obinutuzumab způsobuje odumírání nádorových buněk tím, že pomáhá imunitnímu 

systému rozpoznávat a snižovat počet B buněk. 
 
Chemoterapie je běžná léčba používaná k ničení nádorových buněk. Typ chemoterapie 
podávaný v této studii byl tvořen kombinací čtyř různých léků.  
 Jednalo se o cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin a prednison. Vědci a lékaři 

někdy označují tuto kombinaci jako „CHOP“. 
 
Co chtěli vědci zjistit? 

 Vědci provedli tuto studii, aby vyhledali nejvhodnější dávku venetoklaxu pro pacienty 
s DLBCL a aby vyhodnotili bezpečnost a účinnost přidání venetoklaxu k rituximabu 
a chemoterapii a k obinutuzumabu a chemoterapii (viz oddíl 4 „Jaké byly výsledky 
studie?“). 

 
Hlavní otázky, na které chtěli vědci odpovědět: 
1. Jak bezpečné jsou tyto kombinace léčiv pro účastníky studie? 
2. Jaký je účinek těchto kombinací léků na zmenšení velikosti nádorů u pacientů? 
 
Mezi další otázky, na které chtěli vědci odpovědět, patřilo:  
3. Jak se tyto kombinace léků chovají v lidském těle? 
 
O jakou studii se jednalo?  

Tato studie byla studií „fáze Ib a fáze II“.  

 První část studie (fáze Ib) byla navržena s cílem najít nejvhodnější dávku léku 
venetoklax pro pacienty s DLBCL.  

 Druhá část studie (fáze II) hodnotila bezpečnost a účinnost venetoklaxu 
v kombinaci s obinutuzumabem nebo rituximabem a chemoterapií u velkého 
počtu pacientů. 
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Když byla studie zahájena, léčebné skupiny byly určeny náhodně pomocí počítače. Tento postup 
výběru se nazývá „randomizace“. Analýza (vyhodnocení výsledků) v průběhu studie ukázala, že 
pacienti, kteří byli ve skupině léčené obinutuzumabem, neměli z léčby žádný prospěch, a proto byla 
tato skupina brzy uzavřena. Pacienti, kteří zahájili účast ve studii po tomto okamžiku, nebyli 
randomizováni, ale byli automaticky zařazeni do skupiny, která dostávala rituximab.  
 
Studie byla otevřená. To znamená, že účastníci studie i jejich zkoušející lékaři věděli, 
jakou léčbu podstupují. 
 
Kdy a kde se studie uskutečnila? 

Studie začala v listopadu 2013 a skončila v červnu 2019. Tento souhrn byl sepsán po jejím 
ukončení.  
 
Studie probíhala v 52 studijních centrech v 10 zemích. Následující mapa ukazuje země, 
kde studie probíhala.  
 

 
 

 Austrálie 
 Rakousko 
 Kanada 
 Česká republika 
 Francie 
 Maďarsko 
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 Itálie 
 Nizozemsko 
 Španělsko 
 USA 

 

2. Kdo se studie zúčastnil? 

Do studie bylo zařazeno 267 osob s DLBCL. Tři z těchto osob nesplňovaly všechna 
kritéria, která bylo nutné vzít v úvahu, proto pouze 264 pacientů obdrželo léky používané 
v této studii. Účastníci studie byli starší 18 let.  

 

 
 

Studie se mohly účastnit osoby s DLBCL, které doposud nebyly s touto chorobou léčeny.  
 

3. Co se dělo v průběhu studie? 
Níže uvedený diagram ukazuje, co se dělo během studie: 

 

Studie měla dvě části, fázi Ib a fázi II. Fáze Ib byla provedena na malém počtu pacientů 
s cílem nalézt nejvhodnější dávku venetoklaxu pro použití s obinutuzumabem 
a chemoterapií nebo s rituximabem a chemoterapií. Jakmile byla tato dávka určena, do 
studie ve fázi II se zapojilo více osob. 

Studie byla otevřená. To znamená, že účastníci studie i jejich zkoušející lékaři věděli, 
jakou léčbu podstupují. 

45 % 

121 z 267 účastníků 
byly ženy. 

146 z 267 účastníků 
byli muži. 

55 % 

Průměrný věk: 61 let 
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Na začátku studie byly osoby náhodně rozděleny do dvou léčebných skupin (výběr 
provedl počítač). Léčebné skupiny byly tyto:   
 
 Venetoklax s obinutuzumabem a chemoterapií 

 Ve fázi Ib:  
o Venetoklax byl podáván jako tableta a byl užíván denně ústy. 

 Dávka venetoklaxu se pohybovala od 200 mg do 800 mg. Cílem bylo 
najít nejvhodnější dávku pro fázi II. 

o Obinutuzumab byl podáván jako infuze do žíly 1., 8. a 14. den prvního 
léčebného cyklu a 1. den následujících cyklů (celkem až 8 léčebných cyklů 
během 24 týdnů).   

o Chemoterapie byla podávána každé 3 týdny v 6 léčebných cyklech (celkem 
18 týdnů). 

 Ve fázi II:  
o Nejvhodnější dávka venetoklaxu zjištěná ve fázi Ib byla podávaná ústy ve 

formě tablety 4. až 10. den prvního léčebného cyklu a 1. až 10. den 
následujících léčebných cyklů.  

o Obinutuzumab byl podáván jako infuze do žíly 1., 8. a 14. den prvního 
léčebného cyklu a 1. den následujících cyklů (celkem až 8 léčebných cyklů 
během 24 týdnů). 

o Chemoterapie byla podávána každé 3 týdny v 6 léčebných cyklech (celkem 
18 týdnů). 

 
 Venetoklax s rituximabem a chemoterapií  

 Ve fázi Ib:  
o Venetoklax byl podáván jako tableta a byl užíván denně ústy. 

 Dávka venetoklaxu se pohybovala od 200 mg do 800 mg. Cílem bylo 
najít nejvhodnější dávku pro fázi II. 

o Rituximab byl podáván jako infuze do žíly 1. den každého léčebného cyklu. 
Celkem proběhlo 8 léčebných cyklů během 24 týdnů. 

o Chemoterapie byla podávána každé 3 týdny v 6 léčebných cyklech (celkem 
18 týdnů). 

 Ve fázi II: 
o Nejvhodnější dávka venetoklaxu zjištěná ve fázi Ib byla podávaná ústy ve 

formě tablety 4. až 10. den prvního léčebného cyklu a 1. až 10. den 
následujících léčebných cyklů.  

o Rituximab byl podáván jako infuze do žíly 1. den každého léčebného cyklu. 
Celkem proběhlo 8 léčebných cyklů během 24 týdnů. 

o Chemoterapie byla podávána každé 3 týdny v 6 léčebných cyklech (celkem 
18 týdnů). 

 
Analýza v průběhu studie ukázala, že pacienti, kteří byli ve skupině léčené venetoklaxem 
s obinutuzumabem a chemoterapií , neměli z léčby žádný prospěch, a proto byla tato 
skupina brzy uzavřena. Pacienti, kteří zahájili účast ve studii po tomto okamžiku, byli 
automaticky zařazeni do skupiny, která dostávala rituximab. 
 
4. Jaké byly výsledky studie?  
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Otázka č. 1: Jak bezpečné jsou tyto kombinace léčiv pro účastníky studie? 

Vědci zkoumali bezpečnost venetoklaxu s rituximabem a chemoterapií a zjistili, že tato 
kombinace léčiv byla bezpečná v míře, jaká se očekávala na základě předchozích studií. 
Nebyla zjištěna žádná nová bezpečnostní rizika. Více informací o vedlejších účincích lze 
nalézt v oddílu 5. 

 

 

 
Otázka č. 2: Jaký je účinek těchto kombinací léků na zmenšení velikosti 
nádorů u pacientů? 

Vědci dále získali informaci, zda lze u osob po ukončení léčby stále zjistit nádorové 
onemocnění na konkrétních snímcích (pozitronová emisní tomografie [neboli PET]) 
a/nebo výpočetní tomografie [neboli CT]).  

U 68,2 % pacientů (144 z 211), kteří byli léčeni venetoklaxem s rituximabem 
a chemoterapií, nebylo na konci léčby možné nádorové onemocnění na snímcích zjistit. 
Jiné studie u pacientů léčených rituximabem a chemoterapií (bez venetoklaxu) měly 
podobné výsledky.1 

 
 
Otázka č. 3: Jak se tyto kombinace léků chovají v lidském těle? 

Vědci rovněž analyzovali (provedli rozbor) vzorky krve, aby zjistili, jak lidské tělo 
zpracovávalo různé kombinace léků. 
 
Zjistili, že nové kombinace neměly ani v jedné ze skupin (venetoklax s rituximabem nebo 
obinutuzumabem v kombinaci s chemoterapií) žádný vliv na to, jak byly léky v těle 
zpracovávány, a všechny látky se chovaly podle očekávání z dřívějších studí.  
 
Tento oddíl uvádí pouze klíčové výsledky studie. Informace o všech dalších výsledcích 
naleznete na webových stránkách uvedených na konci tohoto souhrnu (viz oddíl 8). 
 

5. Jaké byly vedlejší účinky? 
Vedlejší účinky (známé také jako „nežádoucí účinky“) jsou nežádoucí zdravotní problémy 
(jako je například bolest hlavy), ke kterým docházelo během studie. 
 V tomto souhrnu jsou popsány, neboť se zkoušející lékař domnívá, že tyto vedlejší 

účinky souvisely s léčbou ve studii. 
 Ne všichni účastníci studie měli všechny vedlejší účinky. 
 

U 68,2 %  

osob nebylo na konci studie nádorové 
onemocnění na snímcích zjistitelné. 

(skupina užívající venetoklax s rituximabem 
a chemoterapií) 
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Závažné a časté vedlejší účinky jsou uvedeny v následujících oddílech. 
 
Závažné vedlejší účinky 

Všechny léky mohou mít vedlejší účinky. Pacienti v této studii byli pečlivě sledováni, aby 
se ověřilo, jak snášejí podávanou léčbu.  

Mnoho z častých závažných vedlejších účinků v této studii souviselo s imunitním 
systémem pacienta. Je tomu tak proto, že několik léčebných postupů používaných v této 
studii je zaměřeno na B buňky – typ bílých krvinek, které tvoří důležitou součást 
imunitního systému. Ačkoli jsou tyto léčebné postupy účinné v ničení nádorových B 
buněk, velké snížení B buněk může také zapříčinit vyšší náchylnost pacientů k infekcím, 
což může být v některých případech závažné.  

Vedlejší účinek se považuje za „závažný“, pokud je život ohrožující, vyžaduje nemocniční 
péči nebo způsobuje dlouhodobé problémy. 
 
Celkově mělo závažné vedlejší účinky 130/232 (56,0 %) osob užívajících venetoklax 
s rituximabem a chemoterapií oproti 22/32 (68,8 %) osobám užívajícím venetoklax 
s obinutuzumabem a chemoterapií.  
 
Nejčastější závažné vedlejší účinky jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Závažné vedlejší 
účinky hlášené 
v této studii 

Pacienti užívající 
venetoklax 

s rituximabem 
a chemoterapií 

(celkem 232 osob) 

Pacienti užívající 
venetoklax 

s obinutuzumabem 
a chemoterapií 
(celkem 32 osob) 

Horečka se sníženým 
počtem bílých krvinek 

27,2 % 
(63 z 232) 

12,5 % 
(4 z 32) 

Snížený počet bílých 
krvinek 

8,2 % 
(19 z 232) 

6,3 % 
(2 z 32) 

 

 
Tři účastníci studie zemřeli kvůli vedlejším účinkům souvisejícím s jedním z hodnocených 
léků. Byli to:  
 3 z 232 pacientů (1,3 %) ve skupině užívající venetoklax s rituximabem a chemoterapií. 

o 2 pacienti zemřeli na akutní myeloidní leukemii (AML). 
o 1 pacient zemřel na krevní infekci zvanou pseudomonádová sepse. 

 
Některé osoby během studie přestaly kvůli vedlejším účinkům užívat podávané léky: 
 Ve skupině léčené venetoklaxem s rituximabem a chemoterapií přestalo léky užívat 55 

z 232 osob (23,7 %). 
 Ve skupině léčené venetoklaxem s obinutuzumabem a chemoterapií přestalo léky 

užívat 14 z 32 pacientů (43,8 %). 
 
Nejčastější vedlejší účinky 

Celkově 228 z 232 (98,3 %) osob užívajících venetoklax s rituximabem a chemoterapií 
mělo vedlejší účinky, které nebyly považovány za závažné, oproti 32 z 32 (100 %) osobám 
užívajícím venetoklax s obinutuzumabem a chemoterapií.  
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Nejčastější vedlejší účinky jsou uvedeny v následující tabulce – jedná se o šest 
nejběžnějších vedlejších účinků v obou léčebných skupinách. U všech těchto vedlejších 
účinků byla předpokládána souvislost s venetoklaxem.  
Nejčastější vedlejší 
účinky hlášené 
v této studii 

Pacienti užívající 
venetoklax s rituximabem 

a chemoterapií 
(celkem 232 osob) 

Pacienti užívající venetoklax 
s obinutuzumabem 

a chemoterapií 
(celkem 32 osob) 

Snížený počet bílých 
krvinek 

59,9 % 
(139 z 232) 

62,5 % 
(21 z 32) 

Nevolnost 38,4 % 
(89 z 232) 

40,6 % 
(13 z 32) 

Únava 28,4 % 
(66 z 232) 

31,3 % 
(10 z 32) 

Průjem 28,0 % 
(65 z 232) 

34,4 % 
(11 z 32) 

Horečka se sníženým 
počtem bílých krvinek 

26,7 % 
(62 z 232) 

21,9 % 
(7 z 32) 

Anémie (nízké hladiny 
železa) 

26,3 % 
(61 z 232) 

28,1 % 
(9 z 32) 

Snížený počet 
krevních destiček 

21,6 % 
(50 z 232) 

40,6 % 
(13 z 32) 

 

 

 
Další vedlejší účinky 

Informace o dalších vedlejších účincích (nejsou uvedeny v předchozích oddílech) 
naleznete na webových stránkách uvedených na konci tohoto souhrnu – viz oddíl 8. 
 

6. Jak tato studie pomohla výzkumu? 

Informace zde uvedené pocházejí z jediné studie čítající 267 osob s DLBCL. Její výsledky 
pomohly vědcům zjistit více o nádorovém onemocnění krve a o podávání venetoklaxu 
v kombinaci s rituximabem nebo obinutuzumabem a s chemoterapií. 
 
Vědci zjistili, že kombinace venetoklaxu, rituximabu a chemoterapie byla v léčbě pacientů 
s DLBCL přibližně stejně účinná jako současná standardní kombinace s rituximabem 
a chemoterapií. Nebyly zjištěny žádné nové vedlejší účinky.  
 
O rizicích a přínosech léku se nikdy nedozvíme všechno z jediné studie. Abychom zjistili 
vše, co potřebujeme vědět, je třeba provést mnoho studií u mnoha osob. Výsledky této 
studie se mohou lišit od výsledků jiných studií hodnotících stejný lék.  
 To znamená, že byste se neměli rozhodovat pouze na základě tohoto souhrnu – vždy si 

promluvte se svým lékařem, než učiníte jakékoli rozhodnutí týkající se Vaší léčby. 
 

7. Plánují se další studie? 
 

Plánuje se více studií zaměřených na bezpečnost venetoklaxu v kombinaci s další léčbou 
obsahující lék zvaný polatuzumab a R-CHP. 
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8. Kde najdu další informace? 
Více informací o této studii naleznete na níže uvedených webových stránkách: 
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02055820 
 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003749-40/results 
 https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-

evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 
 
Pokud byste se chtěli o výsledcích této studie dozvědět více, plný název příslušné vědecké 
práce zní: „Venetoklax plus R- or G-CHOP in non-Hodgkin lymphoma: results from the 
CAVALLI phase 1b trial“. Autory této vědecké práce jsou: AD Zelenetz, G Salles, KD 
Mason a další. Tento článek byl publikován v časopise „Blood“, svazek číslo 133, strany 
1964–1976.  
 
Na koho se mohu obrátit s dotazy ohledně této studie? 

Máte-li po přečtení tohoto souhrnu další otázky: 
 Navštivte platformu ForPatients a vyplňte kontaktní formulář – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-
evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 

 Kontaktujte zástupce z Vaší místní kanceláře společnosti Roche. 
 
Pokud jste se této studie zúčastnili a máte nějaké dotazy ohledně výsledků: 
 Promluvte si se zkoušejícím lékařem nebo se zaměstnanci nemocnice či 

zdravotnického zařízení, kde byla studie prováděna. 
 
Máte-li dotazy ohledně své vlastní léčby: 
 Promluvte si se svým ošetřujícím lékařem. 
 
Kdo organizoval a platil tuto studii? 

Tuto studii zorganizovala a zaplatila společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd se sídlem 
v Basileji ve Švýcarsku. 
 
Celý název studie a další identifikační údaje 

Celý název této studie zní: „Otevřená studie fáze Ib/II hodnotící bezpečnost 
a farmakokinetiku GDC-0199 (ABT-199) v kombinaci s rituximabem (R) nebo 
obinutuzumabem (G) a cyklofosfamidem, doxorubicinem, vinkristinem a prednisonem 
(CHOP) u pacientů s B-buněčným nehodgkinským lymfomem (NHL) a DLBCL“. 
 

Studie se rovněž nazývá CAVALLI. 

 
 Číslo protokolu této studie je: GO27878. 
 Identifikační kód webu ClinicalTrials.gov pro tuto studii je: NCT02055820. 
 Číslo EudraCT této studie je: 2013-003749-40. 

V době psaní tohoto souhrnu se neplánovaly žádné další studie zaměřené na použití 
obinutuzumabu v léčbě DLBCL. 
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