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Souhrn výsledků klinického hodnocení  

Studie hodnotící bezpečnost a účinnost bevacizumabu 
přidaného ke standardní léčbě ve srovnání se samotnou 

standardní léčbou u dětí a mladistvých s typem nádorového 
onemocnění mozku nazývaným vysokostupňový gliom (high-

grade glioma, HERBY) 
 
Celý název klinického hodnocení naleznete na konci tohoto souhrnu. 
 
O tomto souhrnu 
Toto je souhrn výsledků klinického hodnocení (dále 
v dokumentu nazýváno jako „studie“) vytvořený pro: 
• veřejnost a  
• účastníky studie a jejich rodiny.  
 
Tento souhrn je založen na informacích, které byly známy 
v době jeho psaní.  

 

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 říjnu 2011 a skončila v lednu 2020. Tento 
souhrn byl sepsán po jejím ukončení. 

 
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. 

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili této studie 
Účastníci studie pomohli vědcům odpovědět na důležité otázky týkající se dětí 
a mladistvých s vysokostupňovým gliomem a role bevacizumabu v léčbě těchto 
pacientů. 
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Klíčové informace o studii 
• Tato studie byla provedena s cílem najít nové způsoby léčby dětí a mladistvých 

s vysokostupňovým gliomem (high-grade glioma, HGG). 

• V této studii byl dětem a mladistvým s HGG podán buď: 

o hodnocený přípravek nazývaný „bevacizumab“ plus standardní léčba, kterou 
představuje lék nazývaný „temozolomid“ a radioterapie,  

o NEBO standardní léčba temozolomidem a radioterapií.  

• Rozhodnutí, jakou léčbu jednotlivé děti a mladiství dostanou, bylo provedeno 
náhodně. 

• Studie se zúčastnilo 121 dětí a mladistvých ve 14 zemích. Léčba byla podána 116 
z nich. 

• Hlavním zjištěním bylo, že přidání bevacizumabu k temozolomidu a radioterapii 
nemělo pro děti a mladistvé s HGG žádný další přínos. 

• Přibližně 21 % (12 z 56 dětí a mladistvých) léčených temozolomidem 
a radioterapií mělo závažné vedlejší účinky ve srovnání s přibližně 32 % (19 ze 
60 dětí a mladistvých) léčenými bevacizumabem, temozolomidem a radioterapií. 

• U této skupiny pacientů nejsou plánovány žádné další studie s bevacizumabem. 

 
 
1. Obecné informace o studii 
 
Proč byla tato studie provedena? 
Gliomy jsou nejčastější typ dětského nádorového onemocnění, které postihuje 
mozek nebo míchu a zasahuje takzvané gliové buňky. Gliové buňky jsou speciální 
buňky, které pomáhají chránit neurony (důležité nervové buňky přenášející 
informace).  

Gliomy lze rozdělit do kategorií podle toho, jak vypadají pod mikroskopem. 
Vysokostupňové gliomy (neboli HGG) vypadají ve srovnání s normálními mozkovými 
buňkami velmi neobvykle a jsou relativně vzácné – každý rok jsou hlášeny přibližně 
2 případy na milion dětí. 
 
Léčba HGG je obtížná – současná léčba dětí ve věku od 3 let zahrnuje chirurgický 
zákrok, při kterém se odstraní co největší množství nádoru, a následné užívání léku 
nazývaného temozolomid s radioterapií. Po radioterapii pacienti pokračují v užívání 
temozolomidu. Míra přežití je však nízká a pro zlepšení výsledků je bezpodmínečně 
nutné najít nové způsoby léčby. 
 
Bevacizumab je lék, který byl již schválen k léčbě mnoha dalších typů nádorového 
onemocnění a osvědčil se v jiných malých studiích zaměřených na HGG. Tato studie 
byla provedena s cílem zjistit, zda by přidání bevacizumabu k současné léčbě 
neprospělo dětem a mladistvým s HGG a zda by tato léčba nemohla být schválena 
pro použití lékaři.  
 
Jaké léky byly užívány ve studii? 
Tato studie zkoumala 2 léky: 
• temozolomid – stávající lék, 
• bevacizumab – hodnocený přípravek. 
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„Temozolomid“ je stávající lék podávaný pacientům s HGG. Je to současná 
standardní léčba a užívá se po operaci společně s radioterapií. 
 
„Bevacizumab“ je lék, který byl v této studii hodnocen. Funguje tak, že blokuje 
signály, které signalizují (dávají pokyny) nádorovým buňkám, aby se množily. 
Bevacizumab byl zkoumán a schválen k léčbě řady dalších typů nádorového 
onemocnění.   
 
Děti a mladiství v této studii také podstoupili radioterapii. Radioterapie používá 
vysokou dávku záření k usmrcení nádorových buněk a ke zmenšení velikosti nádoru. 
 
Co chtěli vědci zjistit? 
• Vědci provedli tuto studii s cílem srovnat léčbu bevacizumabem v kombinaci 

s temozolomidem a radioterapií s léčbou temozolomidem a radioterapií, aby 
viděli, jak dobře bude bevacizumab účinkovat (viz oddíl 4 „Jaké byly výsledky 
studie?“). 

• Chtěli také zjistit, jak byly tyto léky bezpečné. To provedli sledováním počtu dětí 
a mladistvých, kteří měli vedlejší účinky, a sledováním závažnosti těchto účinků 
při užívání každého z hodnocených léků (viz oddíl 5 „Jaké byly vedlejší účinky?“). 

 
Hlavní otázka, na kterou chtěli vědci odpovědět:  
1. Prodloužilo přidání bevacizumabu k temozolomidu a radioterapii dobu, po kterou 

se nádorové onemocnění dítěte nebo mladistvého nezhoršilo nebo nevrátilo? 
 
Mezi další otázky, na které chtěli vědci odpovědět, patřilo:  
2. Pomohlo přidání bevacizumabu k temozolomidu a radioterapii prodloužit dětem 

a mladistvým život? 
3. Kolik dětí a mladistvých reagovalo (odpovídalo) na léčbu? 
4. Jak bezpečná byla kombinace bevacizumabu s temozolomidem a radioterapií ve 

srovnání s temozolomidem a radioterapií? 
 
O jakou studii se jednalo? 
Tato studie byla studií „fáze II“. To znamená, že bevacizumab byl před touto studií 
testován na malém počtu dětí a mladistvých s HGG.  
 
Studie byla „randomizovaná“. To znamená, že rozhodnutí, který z léků děti 
a mladiství ve studii dostanou, bylo náhodné – jako při hodu mincí. Náhodný výběr 
užívaného léku zvyšuje pravděpodobnost, že v obou skupinách bude podobná 
kombinace dětí a mladistvých (například z hlediska věku či rasy). S výjimkou 
konkrétních léků, které byly hodnoceny v každé skupině, byla péče o obě skupiny ve 
všech dalších ohledech stejná. 
 
Studie byla „otevřená“. To znamená, že každý věděl, jakou léčbu děti a mladiství 
dostávají.  
 
Kdy a kde se studie uskutečnila? 
Studie začala v říjnu 2011 a skončila v lednu 2020. Tento souhrn byl sepsán po jejím 
ukončení. 
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Studie probíhala v 51 studijních centrech ve 14 zemích. Následující mapa ukazuje 
země, kde studie probíhala.  
 

 
• Austrálie 
• Rakousko 
• Belgie 
• Kanada 
• Česká republika 

 
2. Kdo se studie zúčastnil? 
Studie se zúčastnilo 121 dětí a mladistvých s HGG. Léčba byla podána 116 z nich. 

Děti a mladiství, kteří se studie zúčastnili, byli ve věku od 3 do 17 let. 70 ze 121 osob 
(58 %) byli chlapci a 51 ze 121 osob (42 %) byly dívky.  
 

 

• Dánsko 
• Francie 
• Maďarsko 
• Itálie 
• Polsko 

• Švédsko 
• Španělsko 
• Nizozemsko 
• Velká Británie 

 

Průměrný věk: 11 let 

70 ze 121 pacientů 
byli chlapci 

51 ze 121 pacientů 
byly dívky 

58 % 42 % 
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Děti a mladiství se studie mohli zúčastnit, pokud:  
• Jim byl diagnostikován HGG, který se nerozšířil do jiných částí těla, a pokud 

neměli žádné další významné zdravotní problémy. 
• Během 4–6 týdnů před studií podstoupili operaci k odstranění nádoru. 
 
Studie také obsahovala „skupinu malých pacientů“, která zahrnovala kojence 
a batolata ve věku od 6 měsíců do 3 let. V této skupině byli dva kojenci ve věku 
17 a 22 měsíců a jedno batole ve věku 32 měsíců (věk je uveden k datu zařazení do 
studie). 
 
 
3. Co se dělo v průběhu studie? 
Během studie byl dětem a mladistvým náhodně přidělen jeden ze dvou typů léčby. 
Výběr léčby byl proveden náhodně – počítačem. 
 
Léčebné skupiny byly tyto: 
• Skupina A: Radioterapie a temozolomid s bevacizumabem 
o Radioterapie byla podávána každý den po dobu 6 týdnů. Temozolomid byl 

podáván jako tableta a byl užíván denně ústy po dobu 5 dnů s opakováním 
každých 28 dnů (po dobu až 49 dnů). 

o Po ukončení radioterapie děti léčbu na 4 týdny přerušily a poté znovu zahájily 
léčbu temozolomidem, která trvala přibližně 1 rok (až 48 týdnů). 

o Bevacizumab byl podáván žilní infuzí každé 2 týdny. 
Do skupiny A bylo zařazeno 62 dětí a 60 z nich bylo léčeno. 
 
• Skupina B: Radioterapie a temozolomid  
o Radioterapie byla podávána každý den po dobu 6 týdnů. Temozolomid byl 

podáván jako tableta a byl užíván denně ústy po dobu 5 dnů s opakováním 
každých 28 dnů (po dobu až 49 dnů). 

o Po ukončení radioterapie děti a mladiství léčbu na 4 týdny přerušili a poté 
znovu zahájili léčbu temozolomidem, která trvala přibližně 1 rok (až 48 týdnů). 

Do skupiny B bylo zařazeno 59 dětí a mladistvých a 56 z nich bylo léčeno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Skupina malých pacientů: Temozolomid s bevacizumabem 

o Temozolomid byl podáván ve formě tablet, které byly užívány denně ústy po 
dobu 5 dnů. Léčba byla opakována každých 28 dnů. 

o Bevacizumab byl podáván žilní infuzí každé 2 týdny. 
 

Všichni 3 kojenci a batolata dostali alespoň 2 dávky temozolomidu, přičemž 1 z nich 
dostal celkem 13 dávek. Všichni 3 kojenci a batolata dostali nejméně 4 dávky 
bevacizumabu, přičemž 1 z nich dostal celkem 24 dávek. 
 
Léčba dětí a mladistvých ve studii byla plánována na dobu 58 týdnů. Po dokončení 
studie byli děti a mladiství, kteří se studie zúčastnili, požádáni, aby se do svého 

Screening 

Výběr dětí 
a mladistvých, 

kteří se zúčastní 
studie Skupina B: 56 dětí a mladistvých bylo 

po dobu 6 týdnů léčeno radioterapií 
a temozolomidem 

Skupina A: 60 dětí a mladistvých bylo 
po dobu 6 týdnů léčeno radioterapií 
a temozolomidem s bevacizumabem  

Přestali užívat 
temozolomid 
po dobu 
4 týdnů 

Pokračovali v užívání temozolomidu 
s bevacizumabu  

Pokračovali v užívání temozolomidu  
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studijního centra dostavili na další návštěvy – cílem byla kontrola jejich celkového 
zdravotního stavu. Další informace o tom, co se dělo během studie, naleznete níže. 
 
4. Jaké byly výsledky studie?  
 
Otázka č. 1: Zvýšilo přidání bevacizumabu k temozolomidu a radioterapii 
dobu, po kterou se nádorové onemocnění dítěte nebo mladistvého 
nezhoršilo nebo nevrátilo? 
Vědci zkoumali, zda přidání bevacizumabu k temozolomidu a radioterapii nemůže 
prodloužit dobu, než u dítěte nebo mladistvého dojde k tomu, co lékaři nazývají 
„událost“. „Událost“ může být zhoršení nebo návrat nádorového onemocnění u dítěte 
nebo mladistvého nebo rozvoj jiného nádorového onemocnění nesouvisejícího 
s HGG. Tento pojem rovněž zahrnoval děti a mladistvé, kteří zemřeli (bez ohledu na 
příčinu).  

Výsledky studie neukázaly žádné prodloužení období, po které u dětí a mladistvých 
nedošlo k „události“ při srovnání pacientů léčenými bevacizumabem 
s temozolomidem a radioterapií s pacienty léčenými temozolomidem a radioterapií.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve skupině malých pacientů činil čas do „události“ 50 dnů, 90 dnů a 545 dnů  
 
Otázka č. 2: Pomohlo přidání bevacizumabu k temozolomidu 
a radioterapii prodloužit dětem a mladistvým život? 
Vědci dále získali informaci, zda přidání bevacizumabu k temozolomidu a radioterapii 
pomohlo dětem a mladistvým prodloužit život. Výsledky studie neukázaly žádné 
zlepšení v délce života u dětí a mladistvých, kteří byli léčeni bevacizumabem 
s temozolomidem a radioterapií ve srovnání s temozolomidem a radioterapií.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8,2 měsíce 

11,8 měsíce 

Bevacizumab 
s temozolomidem 

a radioterapií 

Temozolomid a radioterapie 

18,3 měsíce 

27,0 měsíce 

Bevacizumab 
s temozolomidem 

a radioterapií 

Temozolomid a radioterapie 

Průměrná doba do „události“ 

Průměrná délka přežití 
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Otázka č. 3: Kolik dětí a mladistvých reagovalo na léčbu? 
 
Vědci dále získali informaci o tom, kolik dětí a mladistvých reagovalo na léčbu (což 
znamená, že u nich došlo k určitému zlepšení HGG). Celkově na léčbu reagovalo 
41,7 % dětí a mladistvých léčených bevacizumabem s temozolomidem a radioterapií 
ve srovnání se 40,0 % pacientů léčených temozolomidem a radioterapií. 
 
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 jsou zdravotní potíže (například pocit závratě), které se vyskytly 
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. 
• Vedlejší účinky mohou být mírné až velmi závažné a mohou se u jednotlivých 

osob lišit. 
• Je důležité si uvědomit, že zde uvedené vedlejší účinky pocházejí z této jediné 

studie. Vedlejší účinky, které jsou zde uvedeny, se tedy mohou lišit od vedlejších 
účinků pozorovaných v jiných studiích nebo od těch, které se objevují v příbalové 
informaci k léčivému přípravku. 

• Závažné a časté vedlejší účinky, které se vyskytly během studie, jsou uvedeny 
v následujících oddílech.  

 
Závažné vedlejší účinky 
Vedlejší účinek se považuje za „závažný“, pokud je život ohrožující, vyžaduje 
nemocniční péči nebo způsobuje dlouhodobé problémy. 
 
Během této studie mělo 12 z 56 dětí a mladistvých (21 %) léčených temozolomidem 
a radioterapií závažné vedlejší účinky ve srovnání s 19 ze 60 dětí (32 %) léčených 
bevacizumabem s temozolomidem a radioterapií.  
 
Nejčastější závažné vedlejší účinky zjištěné v této studii jsou uvedeny v následující 
tabulce – jedná se o nejčastější závažné vedlejší účinky související s léčbou v obou 
skupinách.  
 
 
Závažné vedlejší 
účinky hlášené 
v této studii 

Děti a mladiství 
užívající  

temozolomid 
a radioterapii 

(celkem 56 osob) 

Děti a mladiství 
užívající bevacizumab  

s temozolomidem 
a radioterapií 

(celkem 60 osob) 
Zvracení 3,6 % 

(2 z 56) 
6,7 % 

(4 z 60) 
Horečka 5,4 % 

(3 z 56) 
6,7 % 

(4 z 60) 
Horečka se sníženým 
počtem bílých krvinek 

0 % 
(0 z 56) 

6,7 % 
(4 z 60) 
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Ve skupině malých pacientů nebyly pozorovány žádné závažné vedlejší účinky. 
 
Jedno dítě účastnící se studie zemřelo kvůli vedlejším účinkům, které mohly souviset 
s jedním z hodnocených léků. Toto dítě zemřelo na B-buněčnou leukemii. Tři další 
děti nebo mladiství zemřeli na sekundární nádorová onemocnění (nádorová 
onemocnění, která nebyla HGG) několik měsíců po ukončení léčby. 
 
Někteří pacienti se během studie rozhodli přestat užívat podávané léky kvůli 
vedlejším účinkům: 
• Ve skupině léčené bevacizumabem s temozolomidem a radioterapií 20 % dětí 

a mladistvých přestalo užívat bevacizumab a 5 % dětí a mladistvých přestalo 
užívat temozolomid. 

• Ve skupině léčené temozolomidem a radioterapií přestalo 5 % dětí 
a mladistvých užívat temozolomid a 2 % dětí a mladistvých ukončilo radioterapii. 

 
Nejčastější vedlejší účinky 
Během studie mělo 57 ze 60 (95 %) dětí a mladistvých léčených bevacizumabem 
s temozolomidem a radioterapií alespoň jeden vedlejší účinek související s léčbou. 
Ve skupině léčené temozolomidem a radioterapií to bylo 51 ze 56 (91 %) dětí 
a mladistvých.  
 
Nejčastější vedlejší účinky související s léčbou jsou uvedeny v následující tabulce – 
jedná se o nejčastější vedlejší účinky v obou léčebných skupinách. Některé děti 
a mladiství měli více než jeden vedlejší účinek a jsou proto zahrnuti do více než 
jednoho řádku tabulky.  
 
Nejčastější vedlejší 
účinky hlášené 
v této studii 

Děti a mladiství 
užívající  

temozolomid 
a radioterapii 

(celkem 56 osob) 

Děti a mladiství 
užívající bevacizumab  

s temozolomidem 
a radioterapií 

(celkem 60 osob) 
Zvracení 41,1 % 

(23 z 56) 
40,0 % 

(24 z 60) 
Nevolnost  39,3 % 

(22 z 56) 
31,7 % 

(19 z 60) 
Únava 39,3 % 

(22 z 56) 
33,3 % 

(20 z 60) 
Vypadávání vlasů 48,2 % 

(27 z 56) 
21,7 % 

(13 z 60) 
Nízký počet krevních 
destiček 

32,1 % 
(18 z 56) 

31,7 % 
(19 z 60) 

Nízký počet 
neutrofilů 

26,8 % 
(15 z 56) 

25,0 % 
(15 z 60) 

Nízký počet bílých 
krvinek 

23,2 % 
(13 z 56) 

26,7 % 
(16 z 60) 

Snížená chuť k jídlu 26,8 % 
(15 z 56) 

23,3 % 
(14 z 60) 

 

 
U všech tří kojenců a batolat ve skupině malých pacientů se vyskytly nežádoucí 
účinky. Byly většinou mírné a zahrnovaly infekci horních cest dýchacích, zvracení, 
vysoký krevní tlak a nízký počet krevních destiček, neutrofilů a bílých krvinek. 
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Další vedlejší účinky 
Informace o dalších vedlejších účincích (které nejsou uvedeny v předchozích 
oddílech) naleznete na webových stránkách uvedených na konci tohoto souhrnu – 
viz oddíl 8. 
 
 
6. Jak tato studie pomohla výzkumu? 
Zde uvedené informace pocházejí z jediné studie provedené u 121 dětí a mladých 
dospělých s HGG (116 z nich bylo léčeno). Výsledky této studie pomohly vědcům 
dozvědět se více o HGG a o úloze bevacizumabu při léčbě dětí a mladých 
dospělých. 
 
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? 
 

V době psaní tohoto souhrnu se neplánovaly žádné další studie zaměřené na použití 
temozolomidu a bevacizumabu v léčbě HGG. 
 
 
8. Kde najdu další informace? 
Více informací o této studii naleznete na níže uvedených webových stránkách: 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01390948  
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2010-022189-28/results  
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/high-grade-glioma/a-study-of-

bevacizumab--avastin--in-combination-with-te-29856.html  
 
Pokud byste se chtěli o výsledcích této studie dozvědět více, celý název příslušné 
vědecké práce zní: „Phase II, Open-Label, Randomized, Multicenter Trial (HERBY) 
of Bevacizumab in Pediatric Patients With Newly Diagnosed High-Grade Glioma“ 
(Otevřené, randomizované, multicentrické klinické hodnocení fáze II (HERBY) 
hodnotící bevacizumab u pediatrických pacientů s nově diagnostikovaným 
vysokostupňovým gliomem). Autory této vědecké práce jsou: Jacques Grill, Maura 
Massimino, Eric Bouffet, Amedeo A Azizi, Geoffrey McCowage a další. Tento článek 
byl publikován v časopise „J Clin Oncol“, svazek číslo 36, strany 951–958.  
 
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.   
• Kontaktujte zástupce místní kanceláře společnosti Roche. 
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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: „A phase II open-label, randomized, multi-center 
comparative study of bevacizumab-based therapy in pediatric patients with newly 
diagnosed supratentorial, infratentorial, cerebellar, or peduncular high-grade glioma“ 
(Otevřená, randomizovaná, multicentrická, komparativní studie fáze II hodnotící 
léčbu založenou na bevacizumabu u pediatrických pacientů s nově 
diagnostikovaným vysokostupňovým gliomem v oblasti infratentoria, mozečku nebo 
peduncula) 
 
Studie se rovněž nazývá „HERBY“. 
 
• Číslo protokolu této studie je: BO25041. 
• Identifikační kód webu ClinicalTrials.gov pro tuto studii je: NCT01390948. 
• Číslo EudraCT této studie je: 2010-022189-28 

 


