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A laikusoknak szóló összefoglaló dátuma: 2020. augusztus 1/11. oldal 
 

Klinikai vizsgálat eredményeinek összefoglalója  

A hagyományos kezelés mellett alkalmazott bevacizumab 
biztonságosságának és hatékonyságának összevetése az 

önmagában alkalmazott hagyományos kezeléssel, a magas 
grádusú gliómának nevezett agydaganattal élő gyermekek és 

fiatal felnőttek körében (HERBY) 
 
A vizsgálat teljes címét lásd az összefoglaló végén. 
 
Tudnivalók az összefoglalóról 
Ez egy klinikai vizsgálat (a jelen dokumentumban „vizsgálat” 
néven illetjük) eredményeinek összefoglalása, és az alábbi 
személyeknek szól: 
• a nagyközönségnek és  
• a vizsgálat résztvevőinek, valamint az ő családjuknak.  
 
Ez az összefoglaló a megírásakor ismert információkon 
alapul.  
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A vizsgálat 2011 októberében kezdődött és 
2020 januárjában ért véget. Ezt az összefoglalót a vizsgálat 
befejezése után írták. 

 
Egyetlen vizsgálatból nem tudhatunk meg mindent egy 
készítmény kockázatairól és előnyeiről. Sok emberre és 
nagyszámú 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. 

Köszönetnyilvánítás a vizsgálatban résztvevő személyeknek 
A résztvevők sokat segítettek a kutatóknak abban, hogy fontos kérdéseket 
válaszoljanak meg a magas grádusú gliómával élő gyermekekkel és fiatal 
felnőttekkel, valamint a bevacizumab ilyen betegek kezelésében játszott szerepével 
kapcsolatban. 
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Fontos tudnivalók a vizsgálatról 
• Azért végeztük ezt a vizsgálatot, hogy új módszereket keressünk a magas 

grádusú gliómával (HGG-vel) élő gyermekek és fiatal felnőttek kezelésére. 

• Ebben a vizsgálatban a HGG-s gyermekek és fiatal felnőttek az alábbi kezelések 
egyikét kapták: 

o a „bevacizumab” nevű vizsgálati készítményt, mellette pedig a „temozolomid” 
nevű gyógyszerből és sugárterápiából álló hagyományos kezelést;  

o VAGY a „temozolomid” nevű gyógyszerből és sugárterápiából álló 
hagyományos kezelést.  

• Véletlenszerűen dőlt el, hogy a gyermekek és fiatal felnőttek melyik kezelést 
kapják. 

• Ebben a vizsgálatban 121 gyermek és fiatal felnőtt vett részt 14 országban. 
Közülük 116 gyermek és fiatal felnőtt kapott kezelést. 

• A fő megállapítás az volt, hogy a temozolomid és a sugárterápia mellé adott 
bevacizumab nem bizonyult előnyösebbnek a HGG-s gyermekek és fiatal 
felnőttek kezelésében. 

• A temozolomidot és sugárterápiát kapók kb. 21%-ánál (56 gyermekből és fiatal 
felnőttből 12 főnél) súlyos mellékhatások alakultak ki, szemben a bevacizumabot 
plusz temozolomidot és sugárterápiát kapók kb. 32%-ával (60 gyermekből és 
fiatal felnőttből 19 fő). 

• Ezen betegcsoportban nem tervezünk több bevacizumabbal végzett vizsgálatot. 

 
 
1. Általános tudnivalók a vizsgálatról 
 
Miért végezték ezt a vizsgálatot? 
A gliómák az agyat vagy gerincvelőt érintő, gyermekkori daganatos betegségek 
leggyakoribb típusai, amelyek a gliasejteket érintik. A gliasejt egy speciális sejttípus, 
amely a neuronokat (az információt továbbító fontos idegsejteket) védi.  

A gliómákat aszerint sorolják be, hogyan néznek ki a mikroszkóp alatt. A magas 
grádusú gliómák (HGG) nagyon eltérő képet mutatnak a normál agyi sejtekhez 
képest, és nagyon ritkák, évente egy millió gyermekből 2-nél fordul elő. 
 
A HGG kezelése nehézkes – a 3 évesnél idősebb gyermekeknél jelenleg a daganat 
lehető legnagyobb részét eltávolító műtétet alkalmazzák, amelyet a temozolomid 
nevű gyógyszerrel és sugárterápiával végzett kezelés követ. A sugárterápia után a 
betegek folytatják a temozolomid szedését. Azonban a túlélési arány rossz, és 
sürgősen új kezelési módszerekre van szükség a kimenetel javítása érdekében. 
 
A bevacizumab egy másik gyógyszer, amelyet már engedélyeztek számos más 
daganatos betegség kezelésére, és más, kisebb vizsgálatokban már ígéretesnek 
bizonyult a HGG kapcsán. Azért végeztük ezt a vizsgálatot, hogy kiderítsük, a 
bevacizumab jelenlegi kezelés mellett történő alkalmazása a HGG-s gyermekek és 
fiatal felnőttek előnyére válik-e, és engedélyezhető kezelés lehetne-e az orvosok 
számára.  
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Mik voltak a vizsgálati készítmények? 
2 készítményt vizsgáltunk: 
• temozolomid – már létező gyógyszer; 
• bevacizumab – a vizsgált készítmény. 
 
A temozolomid egy HGG-s betegeknél már alkalmazott gyógyszer. Jelenleg ez a 
betegség hagyományos kezelése, és sugárterápia mellett alkalmazzák a műtét után. 
 
Az itt vizsgált készítmény a bevacizumab. A daganatsejtet növekedésre utasító jelek 
gátlása révén hat; számos másik daganattípus kezelése kapcsán vizsgálták és 
engedélyezték már. 
 
A jelen vizsgálatban részt vevő gyermekek és fiatal felnőttek sugárterápiát is kaptak. 
Ennél a kezelésnél nagy sugárdózist alkalmaznak a daganatsejtek elpusztítására és 
a daganat méretének csökkentésére. 
 
Mit szerettek volna kideríteni a kutatók? 
• A kutatók azért végezték ezt a vizsgálatot, hogy összevessék a temozolomiddal 

és sugárterápiával együtt alkalmazott bevacizumabot a temozolomiddal és 
sugárterápiával, hogy milyen jól hat a bevacizumab (lásd a „Mik voltak a vizsgálat 
eredményei?” című 4. részt). 

• Azt is ki szerették volna deríteni, mennyire biztonságosak a készítmények; az 
egyes készítmények szedése során hány gyermeknél és fiatal felnőttnél alakultak 
ki mellékhatások, és azok mennyire voltak súlyosak (lásd a „Mik voltak a 
mellékhatások?” című 5. részt). 

 
A kutatók által megválaszolni kívánt fő kérdés a következő volt:  
1. A bevacizumab hozzáadása a temozolomidhoz és a sugárterápiához növelte-e a 

gyermek vagy fiatal felnőtt daganatának rosszabbodásáig vagy kiújulásáig eltelt 
időt? 

 
A kutatók által megválaszolni kívánt egyéb kérdések közé tartoztak a 
következők:  
2. A bevacizumab hozzáadása a temozolomidhoz és a sugárterápiához megnövelte-

e a gyermekek vagy fiatal felnőttek élethosszát? 
3. Hány gyermek és fiatal felnőtt reagált a kezelésre? 
4. Mennyire volt biztonságos a bevacizumab plusz temozolomid és sugárterápia 

kombinációja a temozolomidhoz és sugárterápiához képest? 
 
Milyen típusú volt ez a vizsgálat? 
Ez egy „II. fázisú” vizsgálat volt. Ez azt jelenti, hogy ezen vizsgálat előtt már 
értékelték a bevacizumabot HGG-s gyermekek és fiatal felnőttek egy alacsony 
számú csoportjánál.  
 
A vizsgálat „randomizált” volt. Ez azt jelenti, hogy véletlenszerűen, pénzfeldobáshoz 
hasonlóan dőlt el, hogy a vizsgálatban részt vevő gyermekek és fiatal felnőttek 
melyik kezelést kapták. A gyermekeknek és fiatal felnőtteknek adott készítmény 
véletlenszerű kiválasztása révén valószínűbb, hogy a különféle jellemzőkkel (életkor, 
rassz) bíró gyermekek és fiatal felnőttek eloszlása hasonló lesz mindkét csoportban. 
A vizsgált készítmények kivételével az ellátás minden más tényezője ugyanolyan volt 
a csoportoknál. 
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A vizsgálat „nyílt elrendezésű” volt. Ez azt jelenti, hogy mindenki tudta, melyik 
kezelést kapták a gyermekek és fiatal felnőttek.  
 
Mikor és hol zajlott a vizsgálat? 
A vizsgálat 2011 októberében kezdődött és 2020 januárjában ért véget. Ezt az 
összefoglalót a vizsgálat befejezése után írták. 
 
A vizsgálat 14 országban, 51 vizsgálóhelyen zajlott. Az alábbi térkép mutatja, mely 
országokban végezték ezt a vizsgálatot.  
 

 
• Ausztrália 
• Ausztria 
• Belgium 
• Kanada 
• Cseh Köztársaság 

 
2. Ki vett részt ebben a vizsgálatban? 
Ebben a vizsgálatban 121 HGG-s gyermek és fiatal felnőtt vett részt. Közülük 116-an 
kaptak kezelést. 

A vizsgálatban részt vevő gyermekek és fiatal felnőttek életkora 3 és 17 év közé 
esett. A 121 főből 70 (58%) fiú, és a 121 főből 51 (42%) lány volt.  
 

• Dánia 
• Franciaország 
• Magyarország 
• Olaszország 
• Lengyelország 

• Svédország 
• Spanyolország 
• Hollandia 
• Egyesült Királyság 
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A gyermekek és fiatal felnőttek akkor vehettek részt a vizsgálatban, ha:  
• HGG-vel diagnosztizálták őket, amely nem terjedt át a test más részeire, és nem 

állt fenn esetükben más jelentős betegség. 
• A vizsgálat előtti 4–6 hétben daganateltávolító műtéten kellett átesniük. 
 
A vizsgálatban volt egy „fiatal betegcsoport” is, amely 6 hónapos és 3 éves kor 
közötti csecsemőkből és kisgyermekekből állt. Ebbe a csoportba két, a vizsgálatba 
való belépéskor 17 és 22 hónapos korú kisgyermek, valamint egy 32 hónapos korú 
kisgyermek tartozott. 
 
 
3. Mi történt a vizsgálat során? 
A vizsgálat során véletlenszerűen beválasztottuk a gyermekeket és fiatal felnőtteket 
a két kezelési csoport egyikébe. A kezeléseket véletlenszerűen, számítógéppel 
választottuk ki. 
 
A kezelési csoportok a következők voltak: 
• A. csoport: sugárterápia és temozolomid plusz bevacizumab 
o Sugárterápia alkalmazása minden nap 6 héten keresztül, temozolomid tabletta 

szedése szájon át minden nap 5 napon keresztül, 28 naponta ismételve 
(összesen 49 napig). 

o A sugárterápia befejezése után a gyermekek 4 hetes szünetet tartottak a 
kezelésben, majd folytatták a temozolomid szedését körülbelül 1 évig 
(48 hétig). 

o A bevacizumabot vénás infúzió formájában adtuk be 2 hetente. 
Az A. csoportba 62 gyermeket választottunk be, közülük 60-an kaptak kezelést. 
 
• B. csoport: sugárterápia és temozolomid  
o Sugárterápia alkalmazása minden nap 6 héten keresztül, temozolomid tabletta 

szedése szájon át minden nap 5 napon keresztül, 28 naponta ismételve 
(maximum 49 napig). 

o A sugárterápia befejezése után a gyermekek és fiatal felnőttek 4 hetes 
szünetet tartottak a kezelésben, majd folytatták a temozolomid szedését 
körülbelül 1 évig (maximum 48 hétig). 

Az A. csoportba 59 gyermeket és fiatal felnőttet választottunk be, közülük 56-an 
kaptak kezelést. 

  

Átlagéletkor: 11 év. 

121 betegből  
70 volt fiú 

121 betegből  
51 volt lány 

58% 42% 
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• Fiatal betegcsoport: temozolomid plusz bevacizumab 

o Temozolomid tabletta szájon át szedve 5 napig minden nap, 28 naponta 
ismételve. 

o A bevacizumabot vénás infúzió formájában adtuk be 2 hetente. 
 

A 3 kisgyermek mindegyike legalább 2 adag temozolomidot, közülük 1 pedig 
összesen 13 temozolomid adagot kapott. A 3 kisgyermek mindegyike legalább 
4 adag bevacizumabot, közülük 1 pedig összesen 24 bevacizumab adagot kapott. 
 
A vizsgálatban részt vevő gyermekeket és fiatal felnőtteket 58 hétig terveztük 
kezelni. A vizsgálat befejezése után felkértük a részt vevő gyermekeket és fiatal 
felnőtteket, hogy az általános egészségi állapotuk ellenőrzése céljából menjenek 
vissza a vizsgálóhelyre további vizitekre. Az alábbiakban talál további információkat 
arról, mi történt a vizsgálat során. 
 
4. Mik voltak a vizsgálat eredményei?  
 
1. kérdés: A bevacizumab hozzáadása a temozolomidhoz és a 
sugárterápiához növelte-e a gyermek vagy fiatal felnőtt daganatos 
betegségének rosszabbodásáig vagy kiújulásáig eltelt időt? 
A kutatók azt vizsgálták, hogy a bevacizumab hozzáadása a temozolomidhoz és a 
sugárterápiához képes-e növelni a gyermeknél vagy fiatal felnőttnél kialakuló 
„eseményig” eltelt időt. Az „esemény” lehet a gyermek vagy fiatal felnőtt daganatos 
betegségének súlyosbodása, kiújulása, vagy másik, HGG-vel nem összefüggő 
daganat kialakulása. Ebbe beletartoztak az elhunyt gyermekek vagy fiatal felnőttek, 
a halál okától függetlenül.  

A vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy nem nőtt a gyermekeknél vagy fiatal 
felnőtteknél kialakuló „eseményig” eltelt idő a bevacizumabbal plusz temozolomiddal 
és sugárterápiával kezelt betegeknél a temozolomiddal és sugárterápiával 
kezeltekhez képest.  

 

 

 

 

 

 

 

A fiatal betegcsoportban az „eseményig” eltelt idő 50 nap, 90 nap és 545 nap volt.  
 

8,2 hónap 

11,8 hónap 

Bevacizumab plusz 
temozolomid és 

sugárterápia 

Temozolomid és 
sugárterápia 

Szűrés 

A vizsgálatban 
részt vevő 

gyermekek és 
fiatal felnőttek 
kiválasztása 

B. csoport: 56 gyermek és fiatal felnőtt 
kapott sugárterápiát 6 hétig, mellette 
pedig temozolomidot kaptak. 

A. csoport: 60 gyermek és fiatal felnőtt 
kapott sugárterápiát 6 hétig, mellette 
pedig temozolomidot és bevacizumabot 
kaptak.  A temozolomid 

szedésének 
abbahagyása 
4 hétre. 

A temozolomid és bevacizumab 
alkalmazásának folytatása.  

A temozolomid szedésének folytatása.  

Egy „eseményig” eltelt átlagos időtartam 
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2. kérdés: A bevacizumab hozzáadása a temozolomidhoz és a 
sugárterápiához megnövelte-e a gyermekek vagy fiatal felnőttek 
élethosszát? 
A kutatók által vizsgált másik tényező az volt, hogy a bevacizumab hozzáadása a 
temozolomidhoz és a sugárterápiához növelte-e a gyermekek és fiatal felnőttek 
élethosszát. A vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy nem nőtt a gyermekek vagy 
fiatal felnőttek élethossza a bevacizumabbal plusz temozolomiddal és 
sugárterápiával kezelt betegeknél a temozolomiddal és sugárterápiával kezeltekhez 
képest.  

 

 

 
 
 

3. kérdés: Hány gyermek és fiatal felnőtt reagált a kezelésre? 
 
A kutatók által vizsgált egyik tényező az volt, hogy hány gyermek és fiatal felnőtt 
reagált a kezelésre (ami azt jelenti, hogy valamennyire javult a HGG-jük). 
Összességében a bevacizumabot plusz temozolomidot és sugárterápiát kapó 
gyermekek és fiatal felnőttek 41,7%-a reagált a kezelésre, szemben a temozolomidot 
és sugárterápiát kapó betegek 40,0%-ával. 
 
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 olyan egészségügyi problémák (pl. szédülés), amelyek a vizsgálat 
alatt fordulnak elő. 
• Ezek azért szerepelnek ebben az összefoglalóban, mert a vizsgáló orvos úgy 

ítélte meg, hogy a vizsgálatban megfigyelt mellékhatások összefüggésben állnak 
a kezelésekkel. 

• Nem minden betegnél alakult ki az összes mellékhatás a vizsgálatban. 
• A mellékhatások az enyhétől a nagyon súlyosig terjedhetnek, és személyenként 

eltérőek lehetnek. 
• Fontos tudnia, hogy az itt leírt mellékhatások ebből az egy vizsgálatból 

származnak. Ezért az itt leírt mellékhatások eltérhetnek a más vizsgálatokban 
megfigyeltektől, vagy a gyógyszer Betegtájékoztatójában leírtaktól. 

• Az alábbi részekben a jelen vizsgálatban előfordult súlyos és gyakori 
mellékhatások szerepelnek.  

 
Súlyos mellékhatások 
Egy mellékhatás akkor mondható „súlyosnak”, ha életveszélyes, kórházi kezelést 
igényel, vagy tartós problémát okoz. 

18,3 hónap 

27,0 hónap 

Bevacizumab plusz 
temozolomid és 

sugárterápia 

Temozolomid és 
sugárterápia 

Túlélés átlagos időtartama 
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A jelen vizsgálat során a temozolomiddal és sugárterápiával kezelt 56 gyermekből és 
fiatal felnőttből 12-nél (21%), ezzel szemben a bevacizumabbal plusz 
temozolomiddal és sugárterápiával kezelt 60 gyermekből 19-nél (32%) lépett fel 
súlyos mellékhatás.  
 
A vizsgálat leggyakoribb súlyos mellékhatásait az alábbi táblázat mutatja be; ezek a 
kezeléssel összefüggő, leggyakoribb súlyos mellékhatások mindkét csoportban.  
 
 
A vizsgálatban 
jelentett súlyos 
mellékhatások 

Temozolomidot és 
sugárterápiát 

kapó gyermekek és 
fiatal felnőttek 

(összesen 56 beteg) 

Bevacizumabot plusz 
temozolomidot és 

sugárterápiát 
kapó gyermekek és 

fiatal felnőttek 
(összesen 60 beteg) 

Hányás 3,6% 
(2 az 56-ból) 

6,7% 
(4 a 60-ból) 

Láz 5,4% 
(3 az 56-ból) 

6,7% 
(4 a 60-ból) 

Láz, alacsony 
fehérvérsejtszámmal 

0% 
(0 az 56-ból) 

6,7% 
(4 a 60-ból) 

 

 
A fiatal betegcsoportban nem fordult elő súlyos mellékhatás. 
 
A vizsgálatban egy gyermek elhunyt olyan mellékhatások miatt, amelyek 
összefüggésben állhattak az egyik vizsgálati készítménnyel. Ez a gyermek B-sejtes 
leukémiában hunyt el. Három másik gyermek vagy fiatal felnőtt is elhunyt több 
hónappal a kezelés vége után másodlagos daganat (nem HGG-s daganat) miatt. 
 
A vizsgálat alatt néhány beteg úgy döntött, hogy abbahagyja a készítmény szedését 
a mellékhatások miatt: 
• A bevacizumab plusz temozolomid és sugárterápia csoportban a gyermekek 

és fiatal felnőttek 20%-a hagyta abba a bevacizumab alkalmazását, 5%-uk pedig 
a temozolomid szedését. 

• A temozolomid és sugárterápia csoportban a gyermekek és fiatal felnőttek 5%-
a hagyta abba a temozolomid szedését, 2%-uk pedig a sugárterápia 
alkalmazását. 

 
Leggyakoribb mellékhatások 
A jelen vizsgálat során a bevacizumab plusz temozolomiddal és sugárterápiával 
kezelt 60 gyermekből és fiatal felnőttből 57-nél (95%), a temozolomiddal és 
sugárterápiával kezelt 56 gyermekből és fiatal felnőttből pedig 51-nél (91%) alakult ki 
legalább egy, a kezeléssel összefüggő mellékhatás.  
 
A kezeléssel összefüggő leggyakoribb mellékhatások az alábbi táblázatban láthatók; 
ezek a leggyakoribb mellékhatások minden kezelési csoportban. Néhány 
gyermeknél és fiatal felnőttnél, egynél több mellékhatás fordult elő, ez azt jelenti, 
hogy ők a táblázat egynél több sorában szerepelnek.  
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A vizsgálatban 
jelentett 
leggyakoribb 
mellékhatások 

Temozolomidot és 
sugárterápiát 

kapó gyermekek és 
fiatal felnőttek 

(összesen 56 beteg) 

Bevacizumabot plusz 
temozolomidot és 

sugárterápiát 
kapó gyermekek és 

fiatal felnőttek 
(összesen 60 beteg) 

Hányás 41,1% 
(23 az 56-ból) 

40,0% 
(24 a 60-ból) 

Hányinger  39,3% 
(22 az 56-ból) 

31,7% 
(19 a 60-ból) 

Kimerültség 39,3% 
(22 az 56-ból) 

33,3% 
(20 a 60-ból) 

Hajhullás 48,2% 
(27 az 56-ból) 

21,7% 
(13 a 60-ból) 

Alacsony 
vérlemezkeszám 

32,1% 
(18 az 56-ból) 

31,7% 
(19 a 60-ból) 

Alacsony 
neutrofilszám 

26,8% 
(15 az 56-ból) 

25,0% 
(15 az 60-ból) 

Alacsony 
fehérvérsejtszám 

23,2% 
(13 az 56-ból) 

26,7% 
(16 a 60-ból) 

Étvágytalanság 26,8% 
(15 az 56-ból) 

23,3% 
(14 a 60-ból) 

 

 
A fiatal betegcsoportban levő kisgyermekek mindegyikénél előfordultak 
mellékhatások. Ezek többnyire enyhék voltak, és a felső légúti fertőzés, a hányás, a 
magas vérnyomás, valamint az alacsony vérlemezke-, neutrofil- és fehérvérsejtszám 
tartozott közéjük. 
 
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 leírt információk egyetlen, 121 HGG-s gyermek és fiatal felnőtt (akik közül 116-
an kaptak kezelést) részvételével végzett vizsgálatból származnak. Ezen 
eredmények segítségével a kutatók többet tudtak meg a HGG-ről, valamint a 
bevacizumab ilyen betegséggel érintett gyermekek és fiatal felnőttek kezelésében 
játszott szerepéről. 
 
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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7. Vannak-e tervek más vizsgálatokra? 
 

A jelen összefoglaló megírásakor nem terveznek további vizsgálatokat a 
temozolomid és a bevacizumab HGG kezelésére történő alkalmazásáról. 
 
 
8. Honnan tudhatok meg többet? 
Erről a vizsgálatról az alább felsorolt weboldalakon tudhat meg többet: 
• 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  
 
Ha többet szeretne megtudni ennek a vizsgálatnak az eredményeiről, a vonatkozó 
tudományos cikk teljes címe: „Phase II, Open-Label, Randomized, Multicenter Trial 
(HERBY) of Bevacizumab in Pediatric Patients With Newly Diagnosed High-Grade 
Glioma” (A bevacizumab II. fázisú, nyílt elrendezésű, randomizált, többközpontú 
vizsgálata (HERBY) újonnan diagnosztizált, magas grádusú gliómás gyermekkorú 
betegek esetében). A tudományos cikk szerzői: Jacques Grill, Maura Massimino, 
Eric Bouffet, Amedeo A Azizi, Geoffrey McCowage és munkatársai. A cikk a „J Clin 
Oncol” című szaklap 36. számában, a 951–958. 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 a kapcsolatfelvételi űrlapot – 

https://forpatients.roche.com  
• 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 
pénzügyileg támogatta, melynek székhelye Bázel, Svájc. 
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A vizsgálat teljes címe, és egyéb azonosító adatok 
A vizsgálat teljes címe: „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” (A 
bevacizumab-alapú kezelés II. fázisú, nyílt, randomizált, multicentrikus, 
összehasonlító vizsgálata újonnan diagnosztizált, supratentorialis, infratentorialis 
cerebellaris vagy peduncularis, magas grádusú gliomában szenvedő gyermekek 
esetében) 
 
A vizsgálat „HERBY” néven is ismert. 
 
• A vizsgálati terv száma: BO25041. 
• A vizsgálat ClinicalTrials.gov azonosítója: NCT01390948. 
• A vizsgálat EudraCT-száma: 2010-022189-28 

 


