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Összefoglaló a klinikai vizsgálat eredményeiről 

Vizsgálat a bendamusztinnal és rituximabbal vagy 
obinutuzumabbal történő kezelés polatuzumab-vedotinnal 

történő kiegészítésének tanulmányozására a nyirokcsomók egy 
fajta daganatos megbetegedésében, az úgynevezett „non-

Hodgkin-limfómában” szenvedő betegeknél, akiknél az előző 
kezelés nem volt sikeres 

 
A vizsgálat teljes címe az összefoglaló végén olvasható. 
 

Az összefoglalóról 
A jelen dokumentum egy klinikai vizsgálat (amelyre 
ebben a dokumentumban „vizsgálat”-ként utalunk) 
eredményeinek az összefoglalója, amely a következő 
személyek számára készült: 
● a nyilvánosság tagjai és  
● a vizsgálat résztvevői.  
 
A jelen összefoglaló a megírásakor ismert információk 
alapján készült.  
 
A vizsgálat 2014 októberében kezdődött – ez az 
összefoglaló az összegyűjtött és 2020 januárjában 
elemzésre került összes eredményt tartalmazza. A jelen 
összefoglaló írásakor a vizsgálat még folyamatban van – 
a jelen összefoglaló a vizsgálat egyik részének összes 
eredményét mutatja be.  
 
Egyetlen vizsgálat sem képes önmagában arra, hogy egy 
gyógyszer kockázatairól és előnyeiről mindent felderítsen. 
Ahhoz, hogy minden szükséges információt 
megszerezzünk, sok ember részvételére van szükség sok 
különböző vizsgálatban. Az ebből a vizsgálatból származó 
adatok eltérőek lehetnek más, ugyanezen gyógyszerrel 
végzett vizsgálatok adataitól. 
● Ebből kifolyólag ne hozzon döntéseket kizárólag 

a jelen összefoglalóra alapozva – minden 
esetben beszéljen az orvosával mielőtt 
bármilyen döntést hozna a kezelésével 
kapcsolatban. 

 

Az összefoglaló tartalma 

1. A vizsgálattal kapcsolatos 
általános információk 

2. Ki vett részt ebben a 
vizsgálatban? 

3. Mi történt a vizsgálat alatt? 
4. Melyek voltak a vizsgálat 

eredményei? 
5. Milyen mellékhatásokat 

észleltek? 
6. Hogyan segítette a vizsgálat a 

kutatói munkát? 
7. Terveznek-e más vizsgálatokat? 
8. Hova fordulhatok, ha további 

információra van szükségem? 

Szószedet  
● DLBCL = diffúz nagy B-sejtes 

limfóma 
● FL = follikuláris limfóma 
● Pola+BR = polatuzumab-

vedotin plusz bendamusztin és 
rituximab 

● Pola+BG = polatuzumab-
vedotin plusz bendamusztin és 
obinutuzumab 
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Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik részt vettek ebben a 
vizsgálatban. 

A vizsgálatban részt vevők segítették a kutatókat abban, hogy a non-Hodgkin-limfóma 
(NHL) két típusával, az úgynevezett diffúz nagy B-sejtes limfómával (DLBCL) és a 
follikuláris limfómával (FL), valamint a vizsgálati készítményekkel – „polatuzumab-
vedotin”, „bendamusztin”, „rituximab” és „obinutuzumab” – kapcsolatban fontos 
kérdésekre találhassanak válaszokat. 

 
A vizsgálattal kapcsolatos kiemelt információk 

Miért végzik ezt a vizsgálatot? 
• A jelen vizsgálat célja annak tanulmányozása, hogy egy már létező gyógyszerrel 

történő kezelést a vizsgálati készítménnyel egészítenek ki a NHL (a nyirokcsomók 
daganatos megbetegedése) két típusában, az úgynevezett „diffúz nagy B-sejtes 
limfómában” (más néven DLBCL) és „follikuláris limfómában” (más néven FL) 
szenvedő betegeknél. 

• A vizsgálat résztvevői az alábbi három gyógyszerkombináció egyikét kapták:  

 

• Ezeket a készítményeket külön vizsgálták a DLBCL-ben és az FL-ben szenvedő 
betegeknél, mivel ezeknek a betegségeknek különböző a lefolyása. 

• A jelen vizsgálatban 13 országban 331 ember vett részt. 

Melyek voltak az eredmények? 
• A DLBCL-ben szenvedő betegek esetében a fő megállapítás szerint az utolsó 

kezelésük befejezése után 6–8 héttel azon személyek száma, akiknél daganatos 
betegség nem volt kimutatható a következőképp alakult:    

o a randomizált (véletlen besorolásos) csoportban Pola+BR kezelésben részesült  
40 emberből 16 (40,0%) 

o a randomizált csoportban BR kezelésben részesült 40 emberből 7 (17,5%). 
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• A FL-ben szenvedő betegek esetében a fő megállapítás szerint az utolsó kezelésük 
befejezése után 6–8 héttel azon személyek száma, akiknél daganatos betegség nem 
volt kimutatható a következőképp alakult:    

o a randomizált csoportban Pola+BR kezelésben részesült  
39 emberből 27 (69%) 

o a randomizált csoportban BR kezelésben részesült 41 emberből 26 (63%). 

 

Milyen mellékhatásokat észleltek?  
• Összességében a DLBCL-ben szenvedő betegek körülbelül kétharmada tapasztalt 

mellékhatást (vagy több mint egy mellékhatást), amely súlyos volt: 

o a randomizált csoportban a Pola+BR kezelésben részesülő betegek körülbelül 
67%-a tapasztalt súlyos mellékhatást, ellentétben a BR kezelésben részesülő 
betegeknél tapasztalt körülbelül 62%-kal 

o a Pola+BG kezelésben részesülő betegek körülbelül 69%-a tapasztalt súlyos 
mellékhatást. 

• Összességében az FL-ben szenvedő betegek majdnem fele tapasztalt mellékhatást 
(vagy több mint egy mellékhatást), amely súlyos volt:  

o a randomizált csoportban a Pola+BR kezelésben részesülő betegek körülbelül 
66%-a tapasztalt súlyos mellékhatást, ellentétben a BR kezelésben részesülő 
betegeknél tapasztalt körülbelül 27%-kal.  

o a Pola+BG kezelésben részesülő betegek körülbelül 46%-a tapasztalt súlyos 
mellékhatást. 
 

 
 
1. A vizsgálattal kapcsolatos általános információk 
 
Miért végezték el ezt a vizsgálatot? 

A diffúz nagy B-sejtes limfóma esetében: 

A diffúz nagy B-sejtes limfóma, más néven DLBCL a vér daganatos megbetegedéseinek 
egyik típusa.  
 
A B-sejt (más néven limfocita) a fertőzések leküzdését segítő egyik fehérvérsejttípus. A 
DLBCL kialakulása a B-sejtek szabálytalan növekedésével függ össze. A diffúz nagy B-
sejtes limfóma elnevezés arra utal, hogy a szabálytalan sejtek mikroszkópos vizsgálatakor 
a sejtek nem együtt csoportosan, hanem szétszóródva (vagy „diffúzan”) láthatók, valamint 
az egészséges sejtekhez képest nagyobb méretűek. 
 
Limfóma esetében a szabálytalan limfociták a nyirokcsomó elnevezésű, borsónyi 
nagyságú mirigyekben vagy más szervekben halmozódnak fel, és csomót alkotnak. 
 
A DLBCL a non-Hodgkin-limfóma leggyakoribb típusa, és jelenleg a gyógyszerek egy 
olyan csoportjával kezelik, amely megöli a daganatos sejteket, és amelynek a neve „R-
CHOP”. Ez egy néhány gyógyszerből álló kombináció:  
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● R – rituximab (a daganatos megbetegedések esetében használt, „monoklonális 
antitest” nevű gyógyszer. A monoklonális antitestek szintetikus fehérjék, amelyek egy 
„antigén” nevű fehérjéhez kapcsolódnak a daganatos sejtek felszínén annak 
érdekében, hogy segítsék az immunrendszert a daganat felismerésében.)  

● C – ciklofoszfamid (kemoterápiás szer)  
● H – doxorubicin (kemoterápiás szer) 
● O – vinkrisztin (kemoterápiás szer) 
● P – prednizolon (szteroid). 

Minden 10 DLBCL-ben szenvedő beteg közül körülbelül 6 beteget R-CHOP terápiával 
kezelnek. Azonban előfordul, hogy egyes betegek esetében a DLBCL az R-CHOP kezelés 
után továbbra is rosszabbodik – ez azt jelenti, hogy a gyógyszerek nem voltak hatásosak. 
Jelenleg az orvosok ebben az esetben egy másik típusú, úgynevezett „őssejtátültetés” 
kezelést alkalmaznak a betegeknél. Ennek részét képezi az összes beteg vérsejt 
elpusztítása és azok egészséges, a vérből vagy csontvelőből kinyert sejtekkel való 
kicserélése. Miután ezeket az egészséges őssejteket bejuttatják a beteg véráramába, azok 
eljutnak a csontvelőig és új, egészséges vérsejtek képzésébe kezdenek.  
 
Nem minden beteg van azonban olyan jó állapotban, hogy őssejtátültetésen essen át, 
illetve az is előfordulhat, hogy a kezelés nem állítja meg a daganat rosszabbodását. Ezen 
betegek részére nem áll rendelkezésre standard gyógyszer, a kezelés szempontjából 
számos lehetőség létezik, amelyek közé tartozik a bendamusztin és rituximab (BR) és a 
rituximab plusz gemcitabin és oxaliplatin (R-GemOx). Ezen betegek daganatos 
megbetegedésének kezeléséhez jobban működő vagy kevesebb mellékhatással 
rendelkező új gyógyszerekre van szükség.  

 

A follikuláris limfóma esetében: 
 
A follikuláris limfóma (FL) a vér daganatos megbetegedéseinek egy másik típusa. Ez 
szintén a non-Hodgkin-limfóma egyik típusa, ez azonban a DLBCL-hez képest lassabban 
növekszik. Az FL-ben szenvedő betegek szintén úgynevezett „kemoterápiás” gyógyszert 
kapnak, amely megöli a daganatos sejteket – általában vagy CHOP-t (ciklofoszfamid, 
doxorubicin, vinkrisztin és prednizolon) vagy egy másik, CVP (ciklofoszfamid, 
vinkrisztin és prednizolon) nevű kemoterápiás kombinációt – plusz egy „rituximab” 
nevű, a daganatos megbetegedésekben használt „monoklonális antitest” gyógyszert, 
amely segít az immunrendszernek felismerni a daganatot. 
 
Habár ezek a gyógyszerek először általában hatásosak, bizonyos idő elteltével a daganat 
ismét rosszabbodik – ezt nevezzük „relapszusnak”. Az orvosok sokféle típusú gyógyszert 
adhatnak a relapszált FL-ben szenvedő betegeknek. Szükség van azonban jobban 
működő vagy kevesebb mellékhatással rendelkező új gyógyszerekre.  
 
Melyek voltak a vizsgálati készítmények? 

Ebben a vizsgálatban 3 készítményt tanulmányoztak: 
● bendamusztin és rituximab – létező gyógyszerek 
● polatuzumab-vedotin – a vizsgált készítmény. 
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A „bendamusztin” egy létező gyógyszer, amelyet más gyógyszerekkel együtt a 
nyirokcsomók daganatos megbetegedésében szenvedő betegeknél alkalmaznak azután, 
hogy más gyógyszerek már hatástalannak bizonyultak.   
● A bendamusztin kifejezés kiejtése „ben-da-musz-tin”. 
● A bendamusztin „kemoterápia”, amely megállítja a daganatos sejtek szaporodását, 

ezáltal megakadályozza a daganat növekedését.  

A „rituximab” egy létező gyógyszer, amelyet más gyógyszerekkel együtt a nyirokcsomók 
daganatos megbetegedésében szenvedő betegeknél alkalmaznak azután, hogy más 
gyógyszerek már hatástalannak bizonyultak.   
● A rituximab kifejezés kiejtése „ri-tu-xi-mab”. 
● A rituximab „monoklonális antitest”, amelynek hatása azon alapul, hogy segít az 

immunrendszernek felismerni és leküzdeni a daganatot. 

A „polatuzumab-vedotin” az itt vizsgált készítményt, amely a bendamusztintól és a 
rituximabtól eltérően működik. 
● A polatuzumab-vedotin kifejezés kiejtése „po-la-tu-zu-mab ve-do-tin”.  
● A polatuzumab-vedotin egy „antitest-gyógyszer konjugátum”, amely a következők 

kombinációja: 
o „monoklonális antitest”, amely felismeri a daganatos sejteket 
o „kemoterápia”, amely a daganatos sejteket elérve elpusztítja őket, és megállítja a 

szaporodásukat.  
● Ez az jelentheti, hogy a polatuzumab-vedotin létező gyógyszerek mellett is 

alkalmazható a daganatok zsugorításának (a daganat visszafordításának) 
elősegítésére, kifejezetten a daganatos sejtek elpusztításával az egészséges sejtek 
károsodásának kisebb kockázata mellett. 
 

A vizsgálat kiegészítő részeként a kutatók a polatuzumab-vedotin bendamusztinnal és 
obinutuzumabbal való kombinációját is tanulmányozták:  
 
● bendamusztin – egy létező gyógyszer 
● obinutuzumab és polatuzumab-vedotin – a vizsgált készítmények. 

Az „obinutuzumab” a „rituximabhoz” hasonló készítmény, azonban kicsit másképpen 
működik.  
● Az obinutuzumab kifejezés kiejtése „o-bi-nu-tu-zu-mab”. 
● Az obinutuzumab a daganatos sejtek pusztulását idézi elő azáltal, hogy segít az 

immunrendszer számára felismerni a B-sejteket és csökkenteni azok számát. 
● Bizonyos vizsgálatok korábban azt mutatták, hogy az obinutuzumab egyes FL-ben 

szenvedő betegeknél a rituximabnál hatásosabb lehet.  

 
Mit akartak a kutatók kideríteni? 

● A kutatók azért végezték el ezt a vizsgálatot, hogy összehasonlítsák a polatuzumab-
vedotin plusz bendamusztin és rituximab (Pola+BR) kombinációt a bendamusztin és 
rituximab (BR) kombinációval annak megállapítására, hogy a polatuzumab-vedotin 
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mennyire volt hatásos (lásd a „Melyek voltak a vizsgálat eredményei? című, 4. 
szakaszt). 

● Emellett meg akarták vizsgálni a polatuzumab-vedotin plusz bendamusztin és 
obinutuzumab (Pola+BG) kombináció betegeknél történő alkalmazását, hogy 
kiderítsék, mennyire hatásos a gyógyszerek ezen kombinációja.  

● A kutatók arra a kérdésre is választ kerestek a vizsgálat összes részére vonatkozóan, 
hogy a gyógyszerek mennyire biztonságosak, ezért azt is megvizsgálták, hogy hány 
betegnél léptek fel mellékhatások és azok mennyire voltak súlyosak az egyes 
gyógyszerek alkalmazása során a jelen vizsgálat alatt (lásd a „Milyen mellékhatásokat 
észleltek?” című, 5. szakaszt). 

 
A kutatók a következő legfőbb kérdésekre keresték a választ:  
1. A gyógyszereik alkalmazása után hány betegnél csökkent a daganat mérete vagy nem 

volt jelen daganat? 

2. A vizsgálatban részt vevő betegek számára mennyire biztonságosak a gyógyszerek 
kombinációi? 

 
Milyen típusú vizsgálat volt ez? 
 
Ez egy „I/b és II. fázisú” vizsgálat volt. A vizsgálat néhány különböző részből állt.  

● A vizsgálat első részének (biztonságossági csoportok) célja annak kiderítése volt, 
hogy a gyógyszerek biztonságosan adhatók-e a DLBCL-ben vagy FL-ben szenvedő 
betegeknek. 
 

● A vizsgálat második részének (randomizált csoportok) célja annak megahatározása, 
hogy a Pola+BR a BR-rel összehasonlítva mennyire hatásos. 
o A vizsgálat ezen része „randomizált” volt. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatban részt 

vevő minden beteg esetében véletlenszerűen – egy érem feldobásához hasonlóan 
– döntötték el, hogy az adott beteg a gyógyszerek közül melyiket kapja. A 
gyógyszerek ilyen véletlenszerű hozzárendelése a betegekhez növeli annak a 
valószínűségét, hogy az emberek különböző (például kor, rasszbeli hovatartozás 
alapján meghatározott) típusai szerint hasonló összetétel alakul ki a két 
csoportban. Az egyes csoportokban tesztelt meghatározott gyógyszereken kívül 
az ellátás összes többi szempontja megegyezett a csoportokban. 
 

● A vizsgálatnak két további része volt, a kibővített csoport és a kiterjesztett csoport. 
Ezekben a részekben a Pola+BG-t és Pola+BR-t nagyobb embercsoportokban 
vizsgálták – ezen részek során a Pola+BG-t és a Pola+BR-t nem hasonlították össze 
más gyógyszerekkel. A kiterjesztett csoportba kizárólag DLBCL-es betegek tartoztak.  
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Ez egy „nyílt elrendezésű” vizsgálat volt. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatban részt vevők, 
valamint a vizsgálóorvosaik is tudták, hogy az adott beteg mely kezelésben részesül. 

 
Hol és mikor történt a vizsgálat? 

A vizsgálat 2014 októberében kezdődött, és ez az összefoglaló a 2020 januárjáig 
rendelkezésre álló összes eredményt tartalmazza. A jelen összefoglaló írásakor további 
biztonságossági adatok összegyűjtése zajlik. 
 
A vizsgálatra 13 ország 56 vizsgálóhelyén került sor Ázsiában, Európában és Észak-
Amerikában. Az országok a következők voltak:  
 

 
 

2. Ki vett részt ebben a vizsgálatban? 
Ebben a vizsgálatban a nyirokcsomók daganatos megbetegedésének két típusában, az 
úgynevezett „diffúz nagy B-sejtes limfómában” (DLBCL) és „follikuláris limfómában” (FL) 
szenvedő 331 beteg vett részt. A betegek közül:  
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● 219 beteg szenvedet DLBCL-ben 
● 112 beteg szenvedett FL-ben. 

A vizsgálatban részt vett betegek kora legalább 18 év volt. A vizsgálatban részt vett 
betegekről további információk találhatók az alábbiakban: 

 
 
A betegek akkor vehettek részt a vizsgálatban, ha: 

● korábban legalább egy olyan kezelést kaptak a DLBCL-re vagy FL-re, amely nem 
volt hatásos vagy idővel nem volt hatásos. 
 

A betegek nem vehettek részt a vizsgálatban, ha: 
● alkalmasnak bizonyultak őssejtátültetéses kezelésre  
● még nem részesültek bármilyen más kezelésben a DLBCL vagy FL betegségükre. 

  
3. Mi történt a vizsgálat alatt? 
 
A jelen vizsgálat számos részből állt. Az I/b fázisú részben (biztonságossági csoportok) kis 
számú, DLBCL-ben vagy FL-ben szenvedő beteg kapott Pola+BR-t vagy Pola+BG-t a 
biztonságosságuk kiderítéséhez.  
A II. fázisban több beteg csatlakozott a vizsgálathoz. Ez a fázis 3 részre tagolódott:  
● Randomizált rész, amely során a betegek véletlenszerűen kaptak Pola+BR-t vagy BR-

t. A „randomizált” csoportokban a kezeléseket véletlenszerűen választották ki egy 
számítógép segítségével. 

● Kibővített rész, amely során a betegek Pola+BG-t kaptak. 
● Kiterjesztett rész, amely során a DLBCL-ben szenvedő betegek Pola+BR-t kaptak. 

 
A kezeléseket meghatározott napokon alkalmazták legfeljebb 6 „cikluson” keresztül, egy 
ciklus: 
● minden 21 nap a DLBCL-ben szenvedő betegek esetében  
● minden 28 nap a FL-ben szenvedő betegek esetében. 
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A kezelések a következők voltak: 
● polatuzumab-vedotin (a vizsgált készítmény) – minden kezelési ciklus során 

egyszer vénába fecskendezve 
● bendamusztin (egy létező gyógyszer) – minden kezelési ciklus során kétszer 

vénába fecskendezve 
● rituximab (egy létező gyógyszer) – minden kezelési ciklus során egyszer vénába 

fecskendezve 
● obinutuzumab (a vizsgált készítmény) – az első kezelési ciklus során háromszor 

vénába fecskendezve, majd minden további kezelési ciklus során kétszer vénába 
fecskendezve.  

 
A kezelési csoportokra vonatkozó összes részlet az alábbiakban olvasható.  
 
A jelen vizsgálat még folyamatban van. A vizsgálat összes résztvevője befejezte a 
vizsgálati kezelését, azonban egyes betegek esetében az orvosuk még teszteket végez 
annak érdekében, hogy megállapítsa, a daganatuk még mindig azonosítható-e. Amikor a 
vizsgálat véget ér, a részt vevő betegeket arra fogják kérni, hogy látogassanak vissza a 
vizsgálóhelyükre további vizitek lebonyolítása, és így az általános egészségi állapotuk 
ellenőrzése érdekében. Arról, hogy mi történt eddig a vizsgálat alatt és melyek a 
következő lépések, további információkat talál az alábbiakban. 
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4. Melyek voltak a vizsgálat eredményei?  
 
1. kérdés: A gyógyszereik alkalmazása után hány betegnél csökkent a daganat 
mérete vagy nem volt kimutatható a daganat jelenléte? 

 

A kutatók azt vizsgálták, hogy a betegek daganata a kezelés befejezése után továbbra is 
kimutatható-e bizonyos vizsgálatokkal (pozitronemissziós tomográfia [vagy PET] szken 
és/vagy számítógépes tomográfia [vagy CT] szken). Ezen eredmények részét nem képezi 
az I/b fázis csoportok betegeinek eredményei, mivel a szóban forgó csoportok célja a 
biztonságosság vizsgálata volt.  
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DLBCL-ben szenvedő betegek 

A randomizált csoportokban az utolsó kezelésük befejezése után 6–8 héttel azon 
DLBCL-ben szenvedő betegek száma, akiknél daganatos betegség nem volt 
kimutatható a következőképp alakult: 

● a Pola+BR kezelésben részesült 40 emberből 16 (40,0%) 
● a BR kezelésben részesült 40 emberből 7 (17,5%). 

A kibővített csoportban a kezelésük befejezése után 6–8 héttel a Pola+BG kezelésben 
részesült 21 emberből 6-nál (29%) daganatos betegség nem volt kimutatható. 
 
A kiterjesztett csoportban a kezelésük befejezése után 6–8 héttel a Pola+BR kezelésben 
részesült 106 emberből 42-nél (40%) daganatos betegség nem volt kimutatható. 

 
 
FL-ben szenvedő betegek 

A randomizált csoportokban az utolsó kezelésük befejezése után 6–8 héttel azon 
FL-ben szenvedő betegek száma, akiknél daganatos betegség nem volt 
kimutatható a következőképp alakult: 

● a Pola+BR kezelésben részesült 39 emberből 27 (69%) 
● a BR kezelésben részesült 41 emberből 26 (63%). 

A kibővített csoportban a kezelésük befejezése után 6–8 héttel a Pola+BG kezelésben 
részesült 20 emberből 13-nál (65%) daganatos betegség nem volt kimutatható. 
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Ebben a szakaszban kizárólag a jelen vizsgálat fő eredményei szerepelnek. Az összes 
további eredményről a jelen összefoglaló végén lévő weboldalakon találhat információkat 
(lásd a 8. szakaszt). 
 
 
5. Milyen mellékhatásokat észleltek? 
 
A mellékhatások a vizsgálat alatt előforduló egészségügyi problémák (mint például a 
szédülés). 
● Leírásuk azért szerepel ebben az összefoglalóban, mert a vizsgálóorvos véleménye 

szerint a mellékhatások összefüggésben álltak a vizsgálatban szereplő kezelésekkel. 
● A vizsgálatban részt vevő betegek közül nem mindenkinél fordult elő az összes 

mellékhatás. 
● A mellékhatások lehetnek enyhék, de akár nagyon súlyosak is, és egyénenként 

változóak. 
● Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az itt közölt mellékhatások ebből az egyetlen 

vizsgálatból származnak. Ennek következtében az itt bemutatott mellékhatások 
eltérhetnek a más vizsgálatokban tapasztaltaktól vagy azoktól, amelyek a gyógyszerek 
betegtájékoztatóiban szerepelnek. 

● A súlyos és gyakori mellékhatásokat az alábbi szakaszokban soroljuk fel.  

 
Súlyos mellékhatások 

Egy mellékhatás „súlyosnak” tekintett, amennyiben életet veszélyeztető, kórházi kezelést 
tesz szükségessé vagy tartós problémákat okoz. 

A jelen vizsgálatban előforduló gyakori súlyos mellékhatás közül számos a beteg 
immunrendszerével volt kapcsolatos. Ennek oka, hogy a jelen vizsgálatban alkalmazott 
több kezelésnek is a B-sejtek a célpontjai, és ez a fehérvérsejttípus az immunrendszer 
fontos részét képezi. Habár a kezelések hatásosan elpusztítják a daganatos B-sejteket, a 
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B-sejtek számának nagyfokú csökkenése ugyanakkor hajlamosabbá teheti a betegeket a 
fertőzésekre, ami bizonyos esetekben súlyos lehet. 

 
DLBCL-ben szenvedő betegek 
 
A jelen vizsgálat során a 216 DLBCL-ben szenvedő beteg közül 126 (58%) tapasztalt 
legalább egy súlyos mellékhatást.  
● A randomizált csoportban a Pola+BR kezelésben részesülő betegek körülbelül 67%-a 

tapasztalt súlyos mellékhatást, ellentétben a BR kezelésben részesülő betegeknél 
tapasztalt körülbelül 62%-kal.  

● A Pola+BG kezelésben részesülő betegek körülbelül 69%-a tapasztalt súlyos 
mellékhatást. 

 
A leggyakoribb súlyos mellékhatásokat a következő táblázat mutatja be – ezek azok a 
súlyos mellékhatások, amelyek a kezelési csoport bármelyikében minden 20 emberből 
egy vagy több résztvevőnél (5%) előfordultak. Egyes betegeknél több mint egy 
mellékhatás fordult elő – ez azt jelenti, hogy ők a táblázat több sorában szerepelnek. 
 

A jelen 
vizsgálatban 
jelentett súlyos 
mellékhatások 

Pola+BR-t 
alkalmazó  
betegek 

(összesen 151 
beteg) 

BR-t alkalmazó  
betegek 

(összesen 39 beteg) 

Pola+BG-t 
alkalmazó 
betegek 

(összesen 26 beteg) 

Az egyik vagy 
mindkét tüdőfélt 
érintő fertőzés, 
úgynevezett 
„pneumónia” 

7% 
(151-ből 10)  

10% 
(39-ből 4)  

8% 
(26-ból 2)  

Fertőzésre adott 
súlyos reakció, 
amelyet időnként 
„vérmérgezésnek” 
vagy „szepszisnek” 
neveznek 

7% 
(151-ből 10) 

5% 
(39-ből 2) 

4%  
(26-ból 1) 

A fehérvérsejtek 
csökkent száma és 
láz, úgynevezett 
„lázas 
neutropénia”  

9% 
(151-ből 14) 

10% 
(39-ből 4) 

12% 
(26-ból 3) 

Alacsony 
fehérvérsejtszám, 
úgynevezett 
„neutropénia” 

Kevesebb mint 1% 
(151-ből 1) 

5% 
(39-ből 2) 

0% 
(26-ból 0) 

Láz 8% 
(151-ből 12) 

0% 
(39-ből 0) 

12% 
(26-ból 3) 
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A vizsgálatban részt vevő, DLBCL-ben szenvedő egyes betegek mellékhatások miatt 
haltak meg, amelyek összefüggésben állhattak a vizsgálati készítmények egyikével. Ezek a 
következők voltak: 
 

● a bármely csoportban Pola+BR kezelésben részesült 151 emberből 18 (11%) 

● a randomizált csoportokban:  
o a Pola+BR kezelésben részesült 39 emberből 11 (28%) 
o a BR kezelésben részesült 39 emberből 10 (26%) 

● a kiterjesztett Pola+BR csoportban 106 emberből 7 (7%) 
● a bármely csoportban Pola+BG kezelésben részesült 26 emberből 5 (19%). 

 
A vizsgálat során egyes betegek úgy döntöttek, hogy a mellékhatások miatt abbahagyják 
a gyógyszerük alkalmazását: 
 
● a randomizált BR csoportban:  

o 39 emberből 4 (10%) abbahagyta a bendamusztinnal való kezelést 
o 39 emberből 4 (10%) abbahagyta a rituximabbal való kezelést. 

 

● a Pola+BR csoportban: 
o 151 emberből 28 (19%) abbahagyta a polatuzumab-vedotinnal való kezelést 
o 151 emberből 30 (20%) abbahagyta a bendamusztinnal való kezelést 
o 151 emberből 28 (19%) abbahagyta a rituximabbal való kezelést. 

 
● a Pola+BG csoportban: 

o 26 emberből 6 (23%) abbahagyta a polatuzumab-vedotinnal való kezelést 
o 26 emberből 6 (23%) abbahagyta a bendamusztinnal való kezelést 
o 26 emberből 6 (23%) abbahagyta az obinutuzumabbal való kezelést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A laikusoknak szóló összefoglaló kelt: 2020. október                   17 / 22 oldal 
  

A leggyakoribb mellékhatások  

A jelen vizsgálat során minden 100 DLBCL-ben szenvedő beteg közül körülbelül 98 (98%) 
tapasztalt nem súlyosnak tekintett mellékhatást.  
 
A leggyakoribb mellékhatásokat a következő táblázat mutatja be – ezek azok a 
leggyakoribb mellékhatások, amelyeket mindkét kezelési csoportban tapasztaltak. Egyes 
betegeknél több mint egy mellékhatás fordult elő – ez azt jelenti, hogy ők a táblázat több 
sorában szerepelnek. 
 
A jelen 
vizsgálatban 
jelentett 
leggyakoribb 
mellékhatások 

Pola+BR-t 
alkalmazó  
betegek 

(összesen 151 
beteg) 

BR-t alkalmazó  
betegek 

(összesen 39 
beteg) 

Pola+BG-t 
alkalmazó 
betegek 

(összesen 26 
beteg) 

Alacsony 
fehérvérsejtszám 

36% 
(151-ből 54) 

(betegek száma 
ebben a kezelési 

csoportban) 

39% 
(39-ből 15) 

(betegek száma 
ebben a kezelési 

csoportban) 

27%  
(26-ból 7) (betegek 

száma ebben a 
kezelési 

csoportban) 

Alacsony 
vörösvértestszám 

32% 
(151-ből 48) 

26% 
(39-ből 10) 

19%  
(26-ból 5) 

A véralvadásban 
szerepet játszó 
véralkotók, 
úgynevezett 
„vérlemezkék” 
alacsony száma 

26% 
(151-ből 40) 

31% 
(39-ből 12) 

31%  
(26-ból 8) 

Hasmenés  36% 
(151-ből 54) 

28% 
(39-ből 11) 

62%  
(26-ból 16) 

Hányinger 
(émelygés) 

33% 
(151-ből 50) 

 

41% 
(39-ből 16) 

54% 
(26-ból 14) 

Fáradtságérzet 26% 
(151-ből 40) 

36% 
(39-ből 14) 

54% 
(26-ból 14) 

Láz 28% 
(151-ből 43) 

23% 
(39-ből 9) 

42% 
(26-ból 11) 

Étvágycsökkenés 26% 
(151-ből 39) 

21% 
(39-ből 8) 

42% 
(26-ból 11) 

Székrekedés 19% 
(151-ből 28) 

21% 
(39-ből 8) 

42% 
(26-ból 11) 

Köhögés 13% 
(151-ből 20) 

21% 
(39-ből 8) 

12% 
(26-ból 3) 
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FL-ben szenvedő betegek 
 
Súlyos mellékhatások 

A jelen vizsgálat során a 111 FL-ben szenvedő beteg közül 50 (45%) tapasztalt legalább 
egy súlyos mellékhatást.  

● A randomizált csoportban a Pola+BR kezelésben részesülő betegek körülbelül 66%-a 
tapasztalt súlyos mellékhatást, ellentétben a BR kezelésben részesülő betegeknél 
tapasztalt körülbelül 27%-kal.  

● A Pola+BG kezelésben részesülő betegek körülbelül 46%-a tapasztalt súlyos 
mellékhatást. 

A leggyakoribb súlyos mellékhatásokat a következő táblázat mutatja be – ezek azok a 
súlyos mellékhatások, amelyek a kezelési csoport bármelyikében minden 20 emberből 
egy vagy több résztvevőnél (5%) előfordultak. Egyes betegeknél több mint egy 
mellékhatás fordult elő – ez azt jelenti, hogy ők a táblázat több sorában szerepelnek. 
 

A jelen 
vizsgálatban 
jelentett súlyos 
mellékhatások 

Pola+BR-t 
alkalmazó  
betegek 

(összesen 44 beteg) 

BR-t alkalmazó  
betegek 

(összesen 41 beteg) 

Pola+BG-t 
alkalmazó 
betegek 

(összesen 26 beteg) 

Az egyik vagy 
mindkét tüdőfélt 
érintő fertőzés, 
úgynevezett 
„pneumónia” 

16% 
(44-ből 7)  

0% 
(41-ből 0)  

0% 
(26-ból 0)  

Fertőzésre adott 
súlyos reakció, 
amelyet időnként 
„vérmérgezésnek” 
vagy „szepszisnek” 
neveznek 

2% 
(44-ből 1) 

2% 
(41-ből 1) 

8% 
(26-ból 2) 

A fehérvérsejtek 
csökkent száma és 
láz, úgynevezett 
„lázas 
neutropénia”  

14% 
(44-ből 6) 

2% 
(41-ből 1) 

8% 
(26-ból 2) 

Hasmenés  7% 
(44-ből 3) 

0%  
(41-ből 0) 

0%  
(26-ból 0) 

 

 
A vizsgálatban részt vevő, FL-ben szenvedő egyes betegek mellékhatások miatt haltak 
meg, amelyek összefüggésben állhattak a vizsgálati készítmények egyikével. Ezek a 
következők voltak: 
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● a randomizált Pola+BR csoportban 38 emberből 6 (16%) 

● a randomizált BR csoportban 41 emberből 4 (5%) 
● a Pola+BG kibővített csoportban 20 emberből 2 (10%). 

  
A vizsgálat során egyes betegek úgy döntöttek, hogy a mellékhatások miatt abbahagyják 
a gyógyszerük alkalmazását: 

● a Pola+BR csoportban:  

o 44 emberből 6 (14%) abbahagyta a polatuzumab-vedotinnal való kezelést 

o 44 emberből 9 (21%) abbahagyta a bendamusztinnal való kezelést 

o 44 emberből 7 (16%) abbahagyta a rituximabbal való kezelést. 

● a Pola+BG csoportban: 

o 26 emberből 5 (19%) abbahagyta a polatuzumab-vedotinnal való kezelést 

o 26 emberből 6 (23%) abbahagyta a bendamusztinnal való kezelést 

o 26 emberből 5 (19%) abbahagyta az obinutuzumabbal való kezelést. 
 

● a randomizált BR csoportban:  

o 41 emberből 5 (12%) abbahagyta a bendamusztinnal való kezelést 

o 41 emberből 4 (10%) abbahagyta a rituximabbal való kezelést. 

 

A leggyakoribb mellékhatások  
 
A jelen vizsgálat során minden FL-ben szenvedő beteg (100%) tapasztalt nem súlyosnak 
tekintett mellékhatást.  

A leggyakoribb mellékhatásokat a következő táblázat mutatja be – ezek azok a 
leggyakoribb mellékhatások, amelyeket mindkét kezelési csoportban tapasztaltak. Egyes 
betegeknél több mint egy mellékhatás fordult elő – ez azt jelenti, hogy ők a táblázat több 
sorában szerepelnek. 
 

A jelen 
vizsgálatban 
jelentett 
leggyakoribb 
mellékhatások 

Pola+BR-t 
alkalmazó  
betegek 

(összesen 44 
beteg) 

BR-t alkalmazó  
betegek 

(összesen 41 
beteg) 

Pola+BG-t 
alkalmazó 
betegek 

(összesen 26 
beteg) 

Hányinger 
(émelygés) 

57% 
(44-ből 25) 

(betegek száma 
ebben a kezelési 

csoportban) 

32%  
(41-ből 13) 

(betegek száma 
ebben a kezelési 

csoportban) 

62% 
(26-ból 16) 

(betegek száma 
ebben a kezelési 

csoportban) 
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Alacsony 
fehérvérsejtszám 
(neutropénia) 

46% 
(44-ből 20)  

27% 
(41-ből 11)  

31% 
(26-ból 8)  

Fáradtságérzet  46% 
(44-ből 20) 

32% 
(41-ből 13) 

62% 
(26-ból 16) 

Hasmenés 41% 
(44-ből 18) 

22% 
(41-ből 9) 

54% 
(26-ból 14) 

Étvágycsökkenés 30%  
(44-ből 13) 

12% 
(41-ből 5) 

31% 
(26-ból 8) 

Székrekedés 30%  
(44-ből 13) 

20% 
(41-ből 8) 

42% 
(26-ból 11) 

Láz 23%  
(44-ből 10) 

12% 
(41-ből 5) 

15% 
(26-ból 4) 

Hányás 21%  
(44-ből 9) 

20% 
(41-ből 8) 

50% 
(26-ból 13) 

Köhögés 16%  
(44-ből 7) 

7% 
(41-ből 3) 

19% 
(26-ból 5) 

 

 
Egyéb mellékhatások 

A további (a fenti szakaszban nem ismertetett) mellékhatásokról a jelen összefoglaló 
végén felsorolt weboldalakon találhat információkat – lásd a 8. szakaszt. 

 

6. Hogyan segítette a vizsgálat a kutatói munkát? 
 
Az itt közölt információk a non-Hodgkin-limfóma (a nyirokcsomók daganatos 
megbetegedése) két típusában, az úgynevezett „diffúz nagy B-sejtes limfómában” 
(DLBCL) és „follikuláris limfómában” (FL) szenvedő, 13 országból származó 331 beteg 
egyetlen vizsgálatából származnak. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a 
bendamusztinnal és rituximabbal vagy obinutuzumabbal való kezelés kiegészítése 
polatuzumab-vedotinnal biztonságos és hatásos-e a DLBCL-ben és FL-ben szenvedő 
betegek számára.  

Mindeddig a vizsgálat azt mutatja, hogy: 
● a vizsgálatban részt vevő, DLBCL-ben szenvedő betegek közül, a szkenek alapján 

daganat jele nem mutatható ki a kezelés után: 
o a vizsgálat „randomizált” részében Pola+BR kezelésben részesült 40 emberből 16-

nál (40%) 
o a vizsgálat „kiterjesztett” részében Pola+BR kezelésben részesült 106 emberből 

42-nél (40%) 
o a BR kezelésben részesült 40 emberből 7-nél (18%) 
o a Pola+BG kezelésben részesült 21 emberből 6-nál (29%). 

 



A laikusoknak szóló összefoglaló kelt: 2020. október                   21 / 22 oldal 
  

Egyetlen vizsgálat sem képes önmagában arra, hogy egy gyógyszer kockázatairól és 
előnyeiről mindent felderítsen. Ahhoz, hogy minden szükséges információt 
megszerezzünk, sok ember részvételére van szükség sok különböző vizsgálatban. Az 
ebből a vizsgálatból származó adatok eltérőek lehetnek más, ugyanezen gyógyszerrel 
végzett vizsgálatok adataitól.  
 
● Ebből kifolyólag ne hozzon döntéseket kizárólag a jelen összefoglalóra 

alapozva – minden esetben beszéljen az orvosával mielőtt bármilyen döntést 
hozna a kezelésével kapcsolatban. 

 
7. Terveznek-e más vizsgálatokat? 

 
A polatuzumab-vedotinnal kapcsolatos vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak, és 
további vizsgálatokat is terveznek. 

 

8. Hova fordulhatok, ha további információra van szükségem? 

A jelen vizsgálatról további információkat találhat az alábbi weboldalakon: 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02257567  
● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001361-28/results  
● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-of-

polatuzumab-vedotin--dcds4501a--in-combination-with-r.html   
 
Ha többet szeretne megtudni a jelen vizsgálat eredményeiről, a vonatkozó tudományos 
cikk teljes címe a következő: “Polatuzumab Vedotin in Relapsed or Refractory Diffuse 
Large B-Cell Lymphoma”. A tudományos cikk szerzői: Laurie Sehn, Alex Herrera, 
Christopher Flowers, Manali Kamdar, Andrew McMillan és mások. A cikk a „Journal of 
Clinical Oncology” című folyóirat 38. kötetének 155–165. oldalán jelent meg. 

Kihez fordulhatok, ha kérdéseim vannak a vizsgálattal kapcsolatban? 

Ha az összefoglaló elolvasása után bármilyen további kérdése merül fel, kérjük, hogy: 
● látogasson el a ForPatients platformra és töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-of-
polatuzumab-vedotin--dcds4501a--in-combination-with-r.html  

● lépjen kapcsolatba a helyi Roche iroda egyik képviselőjével. 
 
Ha részt vett ebben a vizsgálatban, és kérdése van az eredményekkel kapcsolatban: 
● beszéljen a vizsgálóorvossal vagy a vizsgálócsoport más tagjával a vizsgálatban részt 

vevő kórházban vagy klinikán. 
 
Ha kérdései merülnek fel a kezelésével kapcsolatban: 
● beszéljen a kezeléséért felelős orvossal. 
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Ki szervezte, és fedezte anyagilag ezt a vizsgálatot? 

A jelen vizsgálatot a bázeli, svájci székhelyű F. Hoffmann-La Roche Ltd szervezte és 
fedezte anyagilag. 

 

 

 

A vizsgálat teljes címe és egyéb azonosító információk: 

A vizsgálat teljes címe: „A polatuzumab-vedotin (DCDS4501A) vizsgálata rituximabbal 
vagy obinutuzumabbal plusz bendamusztinnal való kombinációban relapszált vagy 
refrakter follikuláris vagy diffúz nagy B-sejtes limfómában szenvedő résztvevőknél”. 

A vizsgálat „GO29365” néven ismert. 

● A vizsgálati protokoll száma: GO29365. 
● A ClinicalTrials.gov oldalon a vizsgálat azonosítója: NCT02257567. 
● A vizsgálat EudraCT-száma: 2014-001361-28. 

 
 

 


