
 
 

 
 
 
 
 
 

A laikusoknak szóló összefoglaló dátuma: 2020. július 
M-XX-00002031  1/12. oldal 
 

Klinikai vizsgálati eredmények – Laikusoknak szóló 
összefoglaló 

A rituximabbal vagy obinutuzumabbal, valamint kemoterápiával 
együtt alkalmazandó venetoklax legmegfelelőbb adagjának 
megállapítása, valamint ezen kombinációk „diffúz nagy B-
sejtes limfómával,” azaz DLBCL-nek nevezett vérrákkal élő 

betegek körében történő kiértékelése céljából végzett vizsgálat  
(a CAVALLI vizsgálat) 

 
A vizsgálat teljes címét lásd az összefoglaló végén, a 10. oldalon. 
 

Tudnivalók az összefoglalóról 
Ez egy klinikai vizsgálat (a jelen dokumentumban „vizsgálat” 
néven illetjük) eredményeinek összefoglalása. Az alábbi 
célcsoportoknak szól: 
 A nagyközönségnek   
 A vizsgálat résztvevőinek 

 

Az összefoglaló 
tartalma 

1. Általános 
tudnivalók a 
vizsgálatról 

2. Ki vett részt ebben 
a vizsgálatban? 

3. Mi történt a 
vizsgálat során? 

4. Mik voltak a 
vizsgálat 
eredményei? 

5. Mik voltak a 
mellékhatások? 

6. Hogyan segítette 
ez a vizsgálat a 
kutatást? 

7. Vannak-e tervek 
más vizsgálatokra? 

8. Honnan tudhatok 
meg többet? 

Ez a vizsgálat 2013. novemberében kezdődött és 
2019. júniusában ért véget. Az összefoglalót a vizsgálat 
befejeződése után, a megírás idején (2020. július) ismert 
információk alapján készítették.  
 
Mostanra további információk rendelkezésre állhatnak. 
 
Egyetlen vizsgálatból nem tudhatunk meg mindent egy 
készítmény kockázatairól és előnyeiről. Számos vizsgálatra lehet 
szükség ahhoz, hogy megismerjük a gyógyszer kockázatainak és 
előnyeinek megértéséhez szükséges lényeges információkat.  
 
Ugyanazon készítmények más vizsgálatokban a jelenlegitől eltérő 
eredményeket mutathatnak. Ez azt jelenti, hogy nem szabad 
döntéseket hoznia csupán ezen összefoglaló alapján. Mindig 
beszéljen egészségügyi szolgáltatójával, mielőtt bármilyen 
döntést hozna ellátásáról vagy kezeléséről. 
 
 
Köszönetnyilvánítás a vizsgálatban résztvevő személyeknek 
A résztvevők segítségével a kutatók fontos kérdéseket tudtak megválaszolni a diffúz nagy 
B-sejtes limfómával és a vizsgálati készítménnyel kapcsolatban. 
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Fontos tudnivalók a vizsgálatról 

 A vizsgálatot azért végezték, hogy 
segítségével a kutatók feltárják a vérrák 
egy új kezelési módját. 

 A vizsgálat résztvevőinek „diffúz nagy B-
sejtes limfómának” nevezett vérrákja volt. 
Két csoportra osztották őket:  

 1) Az egyik csoport a venetoklax 
nevű készítményt kapta 
obinutuzumabbal és kemoterápiával. 

 2) A másik csoport venetoklaxot 
kapott rituximabbal és 
kemoterápiával. 

  
 A vizsgálatba 267 személyt vontak be 

10 országból. A 267 bevont személyből 
összesen 264 fő kapott kezelést. 

 A venetoklaxot obinutuzumabbal és 
kemoterápiával kapók csoportját idő előtt 
megszüntették, mert a betegeknek nem 
származott előnyük a kezelésből.   

o A vizsgálatba a csoport 
megszüntetése után belépőket 
automatikusan a rituximabot 
venetoklax készítményt és 
kemoterápiát kapók csoportjába 
sorolták be. 

 A fő megállapítás az volt, hogy a venetoklax, 
a rituximab és a kemoterápia együttes 
alkalmazásának biztonságossága nagyon 
hasonló a rituximab és a kemoterápia 
együttes alkalmazásának korábbi 
vizsgálatokban megfigyelt 
biztonságosságához. Nem merültek fel 
biztonságossági aggályok. 

 A vizsgálat néhány résztvevője súlyos 
mellékhatásokat tapasztalt. Egy 
mellékhatás akkor mondható „súlyosnak”, 
ha életveszélyes, kórházi kezelést igényel, 
vagy tartós problémát okoz. 
o A venetoklaxot, rituximabot és 

kemoterápiát kapók 56,0%-ánál 
(232 emberből 130-nál) alakultak ki 
súlyos mellékhatások. 

o A venetoklaxot, obinutuzumabot és 
kemoterápiát kapók 68,8%-ánál 
(32 emberből 22-nél) alakultak ki 
súlyos mellékhatások.  

 A venetoklaxot, rituximabot és kemoterápiát 
együttesen alkalmazó kezelés végére az 
emberek 68,2%-ánál (211 emberből 144-
nél) nem volt kimutatható rákbetegség. A 
rituximabbal és kemoterápiával (venetoclax 
nélkül) kezelt betegekkel végzett egyéb 
vizsgálatok hasonló eredményeket 
mutattak.1 
 

 

1. Általános tudnivalók a vizsgálatról 
 
Miért végezték ezt a vizsgálatot? 

A diffúz nagy B-sejtes limfóma, az ún. DLBCL a vérrák egyik típusa. 

A betegség akkor alakul ki, ha a B-sejtek (a fertőzések ellen harcoló, limfocitáknak 
nevezett fehérvérsejtek egyik típusa) rendellenesen szaporodnak. Azért nevezik „diffúz 
nagy” B-sejtes limfómának, mert amikor megvizsgálnak egy mintát a mikroszkóp alatt, a 
rendellenes B-sejtek szét vannak szóródva („diffúzan” helyezkednek el) ahelyett, hogy 
csoportokba állnának össze. Emellett nagyobbak az egészséges sejteknél. 

A rendellenes B-sejtek felszaporodnak a nyirokcsomókban (testszerte megtalálható, 
borsónyi csomók) vagy más szervekben, és limfómának nevezett daganatot hoznak létre. 

A diffúz nagy B-sejtes limfóma (DLBCL) a limfóma leggyakoribb típusa, és jelenleg 
kemoterápiával, és egy rituximabnak nevezett gyógyszer kombinációjával kezelik. Bár ez a 
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kezelés hatékony és a betegek 60%-át meggyógyítja,1 a betegek 40%-a nem reagál a 
kezelésre, vagy kiújul a betegségük.1  

Ezt a vizsgálatot azért végezték, hogy kiderítsék, a venetoklax nevű készítmény 
hozzáadása a jelenlegi kezelésekhez növeli-e a DLBCL-ből kigyógyuló betegek számát.  

 
Mik a jelen vizsgálatban alkalmazott készítmények? 

A venetoklax a krónikus limfocitás leukémia, a leukémiák egyik típusának, azaz a CLL 
kezelésének részét képező gyógyszer. Jelenleg nem használják a DLBCL-es betegek 
kezelésére, de vizsgálatok kimutatták, hogy javíthatja a jelenlegi kezelések hatékonyságát. 
 A venetoklax megállítja a B-sejtek növekedését serkentő jelet, így a rákos sejtek 

elpusztulnak. Ez a jel a BCL-2 nevű protein, amely a CLL-ben szenvedő betegeknél 
felhalmozódik, és ezen betegek számára már engedélyezett kezelési mód. A 
vizsgálatok kimutatták, hogy a BCL-2 fehérje a DLBCL-es betegekben is felszaporodik, 
így a tudósok azt kutatják, hogy ez a módszer segíthet-e számukra. 

 
A rituximab a DLBCL-es, valamint más vérráktípusokkal élő betegek kezelésére jelenleg 
is használt gyógyszer.   
 A rituximab az immunrendszert segíti a rákos sejtek elpusztításában, így a B-sejtek 

számának csökkentésében.  
 
Az obinutuzumab a follikuláris limfóma (más néven FL) nevű limfómatípus és a CLL 
kezelésének részeként jelenleg is használt gyógyszer. Jelenleg nem használják a DLBCL-
es betegek kezelésére. 
 Az obinutuzumab a rákos sejtek pusztulását okozza úgy, hogy segíti az 

immunrendszert a B-sejtek azonosításában és a számuk csökkentésében. 
 
A kemoterápia a rákos sejtek elpusztítására általánosan alkalmazott kezelési mód. A 
jelen vizsgálatban alkalmazott kemoterápiát négy különféle gyógyszer kombinációja 
alkotta.  
 Ezek a gyógyszerek a következők voltak: ciklofoszfamid, doxorubicin, vincristin és 

prednizolon. A kutatók és orvosok „CHOP” néven említik ezt a kombinációt. 
 
Mit szerettek volna kideríteni a kutatók? 

 A kutatók azért végezték ezt a vizsgálatot, hogy meghatározzák, a venetoklax melyik 
adagja a legmegfelelőbb a DLBCL-es betegek számára, és hogy felmérjék a rituximab 
és kemoterápia mellett, illetve az obinutuzumab és kemoterápia mellett alkalmazott 
venetoklax biztonságosságát és hatékonyságát (lásd a „Mik voltak a vizsgálat 
eredményei?” című 4. részt). 

 
A kutatók által megválaszolni kívánt fő kérdések a következők voltak: 
1. Mennyire biztonságos a készítmények kombinációja a vizsgálat résztvevői számára? 
2. Milyen hatással van a készítmények ezen kombinációja a daganat méretének 

csökkenésére a betegekben? 
 
A kutatók által megválaszolni kívánt egyéb kérdések közé tartoztak a 
következők:  
3. Milyen hatással van a készítmények kombinációja az emberi szervezetre? 
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Milyen típusú volt ez a vizsgálat? 

Ez a vizsgálat egy „I.b fázisú és II. fázisú” vizsgálat volt.  

 A vizsgálat első részét (I.b fázis) úgy tervezték, hogy megtalálják a legmegfelelőbb 
venetoclax adagot a DLBCL-es betegek számára.  

 A vizsgálat második részében (II. fázis) nagyszámú betegnél felmérték az 
obinutuzumabbal vagy rituximabbal, plusz kemoterápiával kombináltan 
alkalmazott venetoklax biztonságosságát és hatékonyságát. 

 

A vizsgálat első megnyitásakor a kezelési csoportokat véletlenszerűen választották ki számítógép 
segítségével. Ezt a válogatási módszert az ún. randomizálás. A vizsgálat lefolytatása közben végzett 
elemzések kimutatták, hogy az obinutuzumab csoportban levő betegeknek nem származott előnye 
a kezelésből, így ezt a csoportot idő előtt megszüntették. A vizsgálatba ezután belépő betegeket 
nem randomizálták, hanem automatikusan a rituximabot kapók csoportjába kerültek be.  
 
Ez egy „nyílt elrendezésű” vizsgálat volt. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatban részt vevő 
emberek és a vizsgáló orvosok is tudták, ki melyik kezelést kapja. 
 
Mikor és hol zajlott a vizsgálat? 

A vizsgálat 2013. novemberében kezdődött és 2019. júniusában ért véget. Ezt az 
összefoglalót a vizsgálat befejezése után írták.  
 
A vizsgálat 10 országban, 52 vizsgálóhelyen zajlott. Az alábbi térkép mutatja, mely 
országokban végezték ezt a vizsgálatot.  
 

 
 

 Ausztrália 
 Ausztria 
 Kanada 
 Cseh Köztársaság 
 Franciaország 
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 Magyarország 
 Olaszország 
 Hollandia 
 Spanyolország 
 Amerikai Egyesült Államok 

 

2. Ki vett részt ebben a vizsgálatban? 

Ebbe a vizsgálatba 267 DLBCL-es beteget vontak be. Közülük hárman nem feleltek meg 
az összes bevonási feltételnek, így 264 fő kapott a vizsgálatban alkalmazott 
készítményekből. A vizsgálat résztvevői elmúltak 18 évesek.  

 

 
 

A betegek akkor is részt vehettek a vizsgálatban, ha korábban nem kaptak kezelést a 
DLBCL-re.  
 

3. Mi történt a vizsgálat során? 

Az alábbi ábra mutatja, mi történt a vizsgálat során: 

 

A vizsgálatnak két része volt, az I.b fázis és a II. fázis. Az I.b fázisban kevés beteg vett 
részt, hogy meghatározzák az obinutuzumabbal és kemoterápiával vagy rituximabbal és 
kemoterápiával kombináltan alkalmazandó venetoklax legmegfelelőbb adagját. Az adag 
megállapítása után a résztvevők többsége már a II. fázisba lépett be. 

45% 

A 267 résztvevő közül 
121 fő volt nő. 

A 267 résztvevő közül 
146 fő volt férfi. 

55% 

Átlagéletkor: 61 év. 
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Ez egy „nyílt elrendezésű” vizsgálat volt. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatban részt vevő 
emberek és a vizsgáló orvosok is tudták, ki melyik kezelést kapja. 

A vizsgálat elején véletlenszerűen (számítógép segítségével) osztották szét a betegeket 
két kezelési csoportba. A kezelési csoportok a következők voltak:   
 
 Venetoklax obinutuzumabbal és kemoterápiával 

 Az I.b fázisban:  
o A betegek naponta, szájon át venetoklax tablettát szedtek. 

 A venetoklax adagja 200 mg és 800 mg között változott, hogy 
meghatározhassák a II. fázishoz legmegfelelőbb dózist. 

o A betegek az obinutuzumabot vénás infúzió formájában kapták az 1. napon, 
a 8. napon és a 14. napon a kezelés első ciklusában, valamint a további 
ciklusok 1. napján (összesen 8 kezelési ciklus volt 24 hét alatt).   

o A kemoterápiát 3 hetente adták 6 kezelési cikluson át (összesen 18 hétig). 
 A II. fázisban:  

o A betegek a venetoklax I.b fázisban meghatározott legmegfelelőbb adagját 
szedték szájon át, tabletta formájában a kezelés első ciklusának 4–
10. napján, majd a soron következő ciklusok 1–10. napján.  

o A betegek az obinutuzumabot vénás infúzió formájában kapták az 1. napon, 
a 8. napon és a 14. napon a kezelés első ciklusában, valamint a további 
ciklusok 1. napján (összesen 8 kezelési ciklus volt 24 hét alatt). 

o A kemoterápiát 3 hetente adták 6 kezelési cikluson át (összesen 18 hétig). 
 
 Venetoklax rituximabbal és kemoterápiával  

 Az I.b fázisban:  
o A betegek naponta, szájon át venetoklax tablettát szedtek. 

 A venetoklax adagja 200 mg és 800 mg között változott, hogy 
meghatározhassák a II. fázishoz legmegfelelőbb dózist. 

o A betegek a rituximabot vénás infúzió formájában kapták minden kezelési 
ciklus 1. napján, és összesen 8 kezelési ciklus volt 24 hét alatt. 

o A kemoterápiát 3 hetente adták 6 kezelési cikluson át (összesen 18 hétig). 
 A II. fázisban: 

o A betegek a venetoklax I.b fázisban meghatározott legmegfelelőbb adagját 
szedték szájon át, tabletta formájában a kezelés első ciklusának 4–
10. napján, majd a soron következő ciklusok 1–10. napján.  

o A betegek a rituximabot vénás infúzió formájában kapták minden kezelési 
ciklus 1. napján, és összesen 8 kezelési ciklus volt 24 hét alatt. 

o A kemoterápiát 3 hetente adták 6 kezelési cikluson át (összesen 18 hétig). 
 
A vizsgálat lefolytatása közben végzett elemzések kimutatták, hogy a venetoklaxot 
obinutuzumabbal és kemoterápiával kapók csoportjában levő betegeknek nem 
származott előnye a kezelésből, így ezt a csoportot idő előtt megszüntették. A vizsgálatba 
ezután belépő betegek automatikusan a rituximabot kapók csoportjába kerültek be. 
 

4. Mik voltak a vizsgálat eredményei?  
 
1. kérdés: Mennyire biztonságos a készítmények kombinációja a vizsgálat 
résztvevői számára? 
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A kutatók értékelték a rituximabbal és kemoterápiával együtt alkalmazott venetoklax 
biztonságosságát, és azt találták, hogy ez a készítmény kombináció annyira biztonságos 
volt, mint azt a korábbi vizsgálatok alapján várták. Nem merültek fel biztonságossági 
aggályok. Az 5. részben található további információ a mellékhatásokról. 

 

 

 
2. kérdés: Milyen hatással van a készítmények ezen kombinációja a 
daganat méretének csökkenésére a betegekben? 

A kutatók által összegyűjtött további információ arra irányult, hogy a rákbetegség a 
kezelés befejezése után még mindig kimutatható-e bizonyos képalkotó módszerekkel 
(pozitron emissziós tomográfiával, más néven PET-tel és/vagy komputertomográfiával, 
azaz CT-vel).  

A venetoklaxszal, rituximabbal és kemoterápiával kezelt betegek 68,2%-ánál 
(211 betegből 144-nél) nem volt kimutatható képalkotó módszerekkel a rákbetegség a 
kezelés végén. A rituximab és kemoterápia (venetoklax nélküli) kombinációjával kezelt 
betegeket érintő más vizsgálatokban hasonló eredmények születtek.1 

 
3. kérdés: Milyen hatással van a készítmények kombinációja az emberi 
szervezetre? 

A kutatók vérmintákat is elemeztek, hogy megtudják, hogyan dolgozza fel az emberi 
szervezet a készítmények különböző kombinációját. 
 
Megállapították, hogy az új kombinációk egyik csoportnál (venetoklax rituximabbal vagy 
obinutuzumabbal, kemoterápiával kombinálva) sem befolyásolták a gyógyszerek testben 
történő feldolgozásának módját és az elvárt módon viselkedtek.  
 
Ez a rész csak a vizsgálat fő eredményeit mutatja be. A többi eredményről a jelen 
összefoglaló végén (lásd a 8. részt) felsorolt weboldalakon talál információt. 
 

5. Mik voltak a mellékhatások? 
A mellékhatások (más néven ún. „nemkívánatos reakciók”) a vizsgálat során előforduló, 
nem kívánt egészségügyi problémák (pl. fejfájás). 
 Ezek azért szerepelnek ebben az összefoglalóban, mert a vizsgáló orvos úgy ítélte meg, 

hogy a vizsgálatban a mellékhatások összefüggésben állnak a kezelésekkel. 
 Nem minden betegnél alakult ki az összes mellékhatás a vizsgálatban. 
 
Az alábbi részekben a súlyos és gyakori mellékhatások szerepelnek. 

A betegek 68,2%-ánál  

nem volt kimutatható képalkotó módszerekkel 
a rákbetegség a kezelés végén 

(venetoklaxot rituximabbal és kemoterápiával kapók 
csoportja) 
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Súlyos mellékhatások 

Minden gyógyszernek lehetnek mellékhatásai, és a vizsgálat résztvevőit szorosan 
megfigyelték annak ellenőrzése érdekében, hogyan birkóztak meg a kapott kezelésekkel.  

A jelen vizsgálatban megfigyelt gyakori súlyos mellékhatások nagy része a beteg 
immunrendszerével állt összefüggésben. Ennek oka, hogy a jelen vizsgálatban adott 
kezelések közül több a B-sejteket, az immunrendszer fontos részét képező fehérvérsejtek 
egy típusát célozza. Bár a kezelés hatékonyan elpusztítja a rákos B-sejteket, a B-sejtek 
számának nagyfokú csökkenése hajlamosabbá teheti a betegeket a fertőzésekre, amelyek 
néha súlyosak lehetnek.  

Egy mellékhatás akkor mondható „súlyosnak”, ha életveszélyes, és kórházi kezelést 
igényel, vagy tartós problémát okoz. 
 
Összességében, a venetoklaxot rituximabbal és kemoterápiával kombináltan kapó 
betegekből 130/232-nél (56,0%), ezzel szemben pedig a venetoklaxot obinutuzumabbal és 
kemoterápiával kombináltan kapók közül 22/32-nél (68,8%) alakult ki súlyos mellékhatás.  
 
Az alábbi táblázatban láthatók a leggyakoribb súlyos mellékhatások: 
 
A vizsgálatban 
jelentett súlyos 
mellékhatások 

Venetoklaxot 
rituximabbal és 

kemoterápiával kapó 
betegek 

(összesen 232 beteg) 

Venetoklaxot 
obinutuzumabbal és 
kemoterápiával kapó 

betegek 
(összesen 32 beteg) 

Láz, alacsony 
fehérvérsejtszámmal 

27,2% 
(63 a 232-ből) 

12,5% 
(4 a 32-ből) 

Csökkent 
fehérvérsejtszám 

8,2% 
(19 a 232-ből) 

6,3% 
(2 a 32-ből) 

 

 
A vizsgálatban három beteg elhalálozott az egyik vizsgálati készítménnyel összefüggő 
mellékhatások miatt. Ezek az alábbiak voltak:  
 A 232 betegből 3-an (1,3%) a venetoklaxot rituximabbal és kemoterápiával kapók 

csoportjából. 
o 2 beteg akut mieloid leukémia (AML) miatt halt meg. 
o 1 beteg Pseudomonas okozta szepszisnek nevezett, vért érintő fertőzés miatt halt 

meg. 
 
A vizsgálat alatt néhány beteg abbahagyta a készítmény szedését a mellékhatások miatt: 
 A venetoklaxot rituximabbal és kemoterápiával kapók csoportjában 232 betegből 55-

en (23,7%) hagyták abba a készítmény szedését. 
 A venetoklaxot obinutuzumabbal és kemoterápiával kapók csoportjában 32 betegből 

14-en (43,8%) hagyták abba a készítmény szedését. 
 
Leggyakoribb mellékhatások 

Összességében, a venetoklaxot rituximabbal és kemoterápiával kombináltan kapó 
232 betegből 228-nál (98,3%), ezzel szemben pedig a venetoklaxot obinutuzumabbal és 
kemoterápiával kombináltan kapók közül 32-ből 32-nél (100%) alakult ki nem súlyos 
mellékhatás.  
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Az alábbi táblázat tartalmazza a leggyakoribb mellékhatásokat; ez a hat leggyakoribb 
mellékhatás mindkét kezelési csoportban, amelyeket összefüggésbe hoztak a 
venetoklaxszal.  
A vizsgálatban 
jelentett 
leggyakoribb 
mellékhatások 

Venetoklaxot 
rituximabbal és 

kemoterápiával kapó 
betegek 

(összesen 232 beteg) 

Venetoklaxot 
obinutuzumabbal és 

kemoterápiával kapó betegek 
(összesen 32 beteg) 

Csökkent 
fehérvérsejtszám 

59,9% 
(139 a 232-ből) 

62,5% 
(21 a 32-ből) 

Hányinger 38,4% 
(89 a 232-ből) 

40,6% 
(13 a 32-ből) 

Kimerültség 28,4% 
(66 a 232-ből) 

31,3% 
(10 a 32-ből) 

Hasmenés 28,0% 
(65 a 232-ből) 

34,4% 
(11 a 32-ből) 

Láz, csökkent 
fehérvérsejtszámmal 

26,7% 
(62 a 232-ből) 

21,9% 
(7 a 32-ből) 

Vérszegénység 
(vashiány) 

26,3% 
(61 a 232-ből) 

28,1% 
(9 a 32-ből) 

Alacsony 
vérlemezkeszám 

21,6% 
(50 a 232-ből) 

40,6% 
(13 a 32-ből) 

 

 

 
Egyéb mellékhatások 

Az egyéb (a fenti részben nem szereplő) mellékhatásokról a jelen összefoglaló végén 
(lásd a 8. részt) felsorolt weboldalakon talál információt. 
 

6. Hogyan segítette ez a vizsgálat a kutatást? 
Az itt szereplő információk egyetlen, 267 DLBCL-es beteg bevonásával végzett 
vizsgálatból származnak. Ezen eredmények segítségével a kutatók többet tudtak meg a 
vérrákról, valamint a rituximabbal vagy obinutuzumabbal, plusz kemoterápiával 
kombináltan alkalmazott venetoklaxról. 
 
A kutatók megállapították, hogy a venetoklax, rituximab és kemoterápia kombinációja 
körülbelül ugyanolyan hatékony volt a DLBCL-es betegek kezelésében, mint a jelenleg 
használt, rituximabból és kemoterápiából álló szabványos kombináció. Nem találtak új 
mellékhatást.  
 
Egyetlen vizsgálatból nem tudhatunk meg mindent egy készítmény kockázatairól és 
előnyeiről. Sok emberre és számos vizsgálatra van szükség, hogy mindent kiderítsünk, 
amit szükséges tudni. A jelen vizsgálat eredményei eltérhetnek ugyanazon készítmény 
más vizsgálatainak eredményeitől.  
 Ez azt jelenti, hogy nem szabad döntést hoznia ezen egyetlen összefoglaló alapján – 

mindig beszéljen orvosával, mielőtt döntést hozna a kezeléséről. 
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8. Honnan tudhatok meg többet? 
Erről a vizsgálatról az alább felsorolt weboldalakon tudhat meg többet: 
 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 
 
Ha többet szeretne megtudni ennek a vizsgálatnak az eredményeiről, alább olvashatja a 
vonatkozó tudományos cikk teljes címét: „Venetoclax plus R- or G-CHOP in non-Hodgkin 
lymphoma: results from the CAVALLI phase 1b trial”. A tudományos cikk szerzői: 
AD Zelenetz, G Salles, KD Mason és mások. A cikk a „Blood” című szaklap 
133. számában, a 1964–1976. oldalon jelent meg.  
 
Kihez forduljak, ha kérdéseim vannak erről a vizsgálatról? 

Ha bármilyen további kérdése van a jelen összefoglaló elolvasása után: 
 Látogasson el a ForPatients felületre, és töltse ki az elérhetőségi űrlapot – 

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

 Vegye fel a kapcsolatot a Roche helyi irodájának képviselőjével. 
 
Ha részt vett ebben a vizsgálatban, és bármilyen kérdése van az eredményekkel 
kapcsolatban: 
 Beszéljen a vizsgáló orvossal vagy személyzettel a vizsgálati kórházban vagy klinikán. 
 
Ha kérdése van a saját kezelésével kapcsolatban: 
 Beszéljen a kezelőorvosával. 
 
Ki szervezte és fizette ezt a vizsgálatot? 

Ezt a vizsgálatot az F. Hoffmann-La Roche Ltd nevű vállalat szervezte és fizette, melynek 
székhelye Bázel, Svájc. 
 

 

7. Vannak-e tervek más vizsgálatokra? 
 

További vizsgálatokat terveznek a venetoklax és egy másik, polatuzumab és R-CHP nevű 
kezelés kombinációjának biztonságosságával kapcsolatban. 

A jelen összefoglaló megírásakor nem terveznek további vizsgálatokat az obinutuzumab 
DLBCL kezelésére történő alkalmazásáról. 



 
1. Vitolo et al. JCO 2017;35(31):3529–3537. 
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A vizsgálat teljes címe, és egyéb azonosító adatok 

A vizsgálat teljes címe: „I.b/II. fázisú, nyílt elrendezésű vizsgálat a rituximabbal (R) vagy 
obinutuzumabbal (G), plusz ciklofoszfamiddal, doxorubicinnel, vincristinnel és 
prednizolonnal (CHOP) kombinált GDC-0199 (ABT-199) biztonságosságának és 
farmakokinetikájának kiértékelésére B-sejtes non-Hodgkin limfómával (NHL) és DLBCL-
lel élő betegek körében”. 
 

A vizsgálat CAVALLI néven is ismert. 

 
 A vizsgálati terv száma: GO27878. 
 A vizsgálat ClinicalTrials.gov azonosítója: NCT02055820. 
 A vizsgálat EudraCT-száma: 2013-003749-40. 

 


