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Podsumowanie wyników badania klinicznego  

Badanie prowadzone celem przetestowania bezpieczeństwa i 
skuteczności stosowania bewacyzumabu dodanego do 

leczenia standardowego w porównaniu z leczeniem 
standardowym w monoterapii u dzieci i młodych dorosłych z 

nowotworem mózgu o nazwie glejak o wysokim stopniu 
złośliwości (badanie HERBY) 

 
Pełny tytuł badania patrz koniec podsumowania. 
 
O podsumowaniu 
Jest to podsumowanie wyników badania klinicznego 
(zwanego dalej „badaniem”) – sporządzone dla: 
• opinii publicznej i  
• osób, które wzięły udział w badaniu oraz dla ich rodzin.  
 
Podsumowanie bazuje na informacjach dostępnych w 
momencie jego sporządzania.  

 

Spis treści 

1. Informacje ogólne 
na temat tego 
badania 

2. Kto wziął udział w 
tym badaniu? 

3. Co działo się 
podczas badania? 

4. Jakie były wyniki 
badania? 

5. Jakie były działania 
niepożądane? 

6. W jaki sposób 
badanie 
wspomogło rozwój 
nauki? 

7. Czy są w planach 
inne badania? 

8. Gdzie mogę 
znaleźć więcej 
informacji? 

 

 
 

 

 
Badanie zaczęło się w październiku 2011 r. i zakończyło w 
styczniu 2020 r. Podsumowanie zostało napisane po 
zakończeniu badania. 

 
Pojedyncze badanie nie jest w stanie powiedzieć nam 
wszystkiego na temat zagrożeń i korzyści leku. Aby poznać 
wszystkie konieczne informacje, potrzeba dużej liczby osób 
w dużej liczbie badań. Wyniki z tego badania mogą się 
różnić od innych badań z zastosowaniem tego samego leku. 
 
• Oznacza to, że nie należy podejmować decyzji na 

podstawie jednego podsumowania – należy zawsze 
porozmawiać z lekarzem przed podjęciem 
jakichkolwiek decyzji na temat leczenia. 

Dziękujemy osobom, które wzięły udział w tym badaniu. 
Uczestnicy pomogli badaczom w znalezieniu odpowiedzi na ważne pytania 
dotyczące dzieci i młodych dorosłych z glejakiem o wysokim stopniu złośliwości oraz 
roli bewacyzumabu w leczeniu takich pacjentów. 
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Kluczowe informacje na temat tego badania 
• Badanie to zostało przeprowadzone, aby znaleźć nowe sposoby leczenia dzieci i 

młodych dorosłych z glejakiem o wysokim stopniu złośliwości (ang. high-grade 
glioma, HGG). 

• W tym badaniu dzieci i młodzi dorośli z HGG otrzymywali: 

o badany lek o nazwie bewacyzumab plus leczenie standardowe lekiem o 
nazwie temozolomid i radioterapię  

o ALBO leczenie standardowe temozolomidem i radioterapię  

• Rodzaj leczenia był przydzielany dzieciom i młodym dorosłym losowo. 

• Badanie objęło 121 dzieci i młodych dorosłych w 14 krajach. Spośród nich 116 
dzieci i młodych dorosłych otrzymywało leczenie. 

• Główną konkluzją było to, że dodanie bewacyzumabu do temozolomidu i 
radioterapii nie przyniosło żadnych dodatkowych korzyści dzieciom i młodym 
dorosłym z HGG. 

• Około 21% (12 z 56 dzieci i młodych dorosłych) przyjmujących temozolomid plus 
radioterapię doświadczyło poważnych działań niepożądanych, w porównaniu z 
około 32% (19 z 60 dzieci i młodych dorosłych) przyjmujących bewacyzumab plus 
temozolomid i radioterapię. 

• Nie planuje się dodatkowych badań z zastosowaniem bewacyzumabu w tej grupie 
pacjentów. 

 
 
1. Informacje ogólne na temat tego badania 
 
Dlaczego przeprowadzono to badanie? 
Glejak to najczęstszy rodzaj nowotworu dziecięcego. Obejmuje on mózg lub rdzeń 
kręgowy i wpływa na komórki glejowe. Są to specjalne rodzaje komórek, które 
pomagają chronić neurony (ważne komórki nerwowe przekazujące informacje).  

Glejaki można podzielić ze względu na ich wygląd pod mikroskopem. Glejaki o 
wysokim stopniu złośliwości (inaczej HGG) wyglądają bardzo nietypowo w 
porównaniu z prawidłowymi komórkami mózgowymi i są względnie rzadkie, z liczbą 
około 2 przypadków na milion dzieci zgłaszanych każdego roku. 
 
Leczenie HGG jest trudne – obecne leczenie dzieci w wieku od 3 lat obejmuje 
operację chirurgiczną polegającą na usunięciu możliwie jak najwięcej guza, a 
następnie podaniu leku o nazwie temozolomid i cyklu radioterapii. Po radioterapii 
pacjenci kontynuują przyjmowanie temozolomidu. Jednak odsetki przeżycia są 
słabe, dlatego pilnie poszukiwane są nowe leki, aby poprawić wyniki. 
 
Bewacyzumab to inny lek, który został już zatwierdzony do leczenia wielu innych 
rodzajów nowotworów i dał obiecujące wyniki dla HGG w innych, małych badaniach. 
To badanie zostało przeprowadzone, aby sprawdzić, czy dodanie bewacyzumabu do 
obecnego leczenia przyniesie korzyści dzieciom i młodym dorosłym z HGG oraz  czy 
można go zatwierdzić do stosowania przez lekarzy.  
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Jakie były leki badane? 
W tym badaniu testowano 2 leki: 
• temozolomid – lek będący już w obrocie 
• bewacyzumab – lek badany. 
 
Temozolomid to obecny na rynku lek podawany osobom z HGG. Jest aktualnym 
leczeniem standardowym stosowanym z radioterapią po operacji chirurgicznej. 
 
Bewacyzumab to lek, który był przedmiotem badania. Jego działanie polega na 
blokowaniu sygnałów, które „nakazują” komórce rosnąć. Lek ten był badany i został 
zatwierdzony do stosowania w przypadku wielu innych rodzajów nowotworów.   
 
Dzieci i młodzi dorośli w tym badaniu także otrzymywali radioterapię. Radioterapia 
wykorzystuje dużą dawkę promieniowania do zabijania komórek nowotworowych i 
zmniejszania rozmiaru guza. 
 
Co chcieli ustalić badacze? 
• Celem badaczy było porównanie bewacyzumabu w połączeniu z temozolomidem i 

radioterapią z temozolomidem i radioterapią, aby sprawdzić, jak skutecznie działa 
bewacyzumab (patrz punkt 4 „Jakie były wyniki badania?”). 

• Chcieli też dowiedzieć się, jak bezpieczne są te leki, co polegało na sprawdzeniu, 
u ilu dzieci i młodych dorosłych wystąpią działania niepożądane i jak poważne 
będą podczas przyjmowania każdego z leków w czasie tego badania (patrz 
punkt 5 „Jakie były działania niepożądane?”). 

 
Głównym pytaniem badaczy było:  
1. Czy dodanie bewacyzumabu do temozolomidu i radioterapii wydłuża czas do 

pogorszenia się lub nawrotu nowotworu u dziecka lub młodego dorosłego? 
 
Pozostałe pytania badaczy to:  
2. Czy dodanie bewacyzumabu do temozolomidu i radioterapii przedłuża życie 

dzieci i młodych dorosłych? 
3. Jaka liczba dzieci i młodych dorosłych odpowie na leczenie? 
4. Jak bezpieczne jest połączenie bewacyzumabu plus temozolomidu i radioterapii w 

porównaniu z temozolomidem i radioterapią? 
 
Jaki to był rodzaj badania? 
Było to badanie fazy II. Oznacza to, że bewacyzumab został przetestowany na małej 
grupie dzieci i młodych dorosłych z HGG przed tym badaniem.  
 
To badanie było „randomizowane”. Oznacza to, że leczenie zostało przydzielone 
dzieciom i młodym dorosłym losowo, na zasadzie rzutu monetą. Losowy wybór leku, 
który przyjmują dzieci i młodzi dorośli, zwiększa prawdopodobieństwo, że cechy 
dzieci i młodych dorosłych w obu grupach (na przykład pod względem wieku i rasy) 
będą podobne. Oprócz konkretnych leków testowanych w każdej grupie wszystkie 
pozostałe aspekty opieki były takie same dla obu grup. 
 
Badanie było prowadzone metodą otwartą. Oznacza to, że każdy wiedział, jaki 
rodzaj leczenia przyjmują poszczególne dzieci i młodzi dorośli.  
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Kiedy i gdzie miało miejsce badanie? 
Badanie zaczęło się w październiku 2011 r. i zakończyło w styczniu 2020 r. 
Podsumowanie zostało napisane po zakończeniu badania. 
 
Badanie odbyło się w 51 ośrodkach w 14 krajach. Na poniższej mapie zaznaczono 
kraje, w których prowadzono badanie.  

 
• Australia 
• Austria 
• Belgia 
• Kanada 
• Czechy 

 
2. Kto wziął udział w tym badaniu? 
W tym badaniu wzięło udział 121 dzieci i młodych dorosłych z HGG. Spośród nich 
116 otrzymało leczenie. 

Dzieci i młodzi dorośli, którzy wzięli udział w badaniu mieli od 3 do 17 lat. 70 osób ze 
121 (58%) stanowili chłopcy, zaś 51 ze 121 (42%) dziewczęta.  
 

 

• Dania 
• Francja 
• Węgry 
• Włochy 
• Polska 

• Szwecja 
• Hiszpania 
• Holandia 
• Wielka Brytania 

 

Średnia wieku: 11 lat 

70 ze 121 pacjentów 
stanowili chłopcy 

51 ze 121 pacjentów 
stanowiły dziewczęta 

58% 42% 
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Dzieci i młodzi dorośli mogli wziąć udział w badaniu, jeśli:  
• rozpoznano u nich HGG, który nie rozprzestrzenił się do innych części ciała i nie 

występowały u nich żadne inne, istotne choroby. 
• Byli po zabiegu chirurgicznym celem usunięcia guza 4-6 tygodni przed badaniem. 
 
Badanie obejmowało również „grupę małych pacjentów”, do której należały 
niemowlęta i małe dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. W tej grupie były dwa 
niemowlęta w wieku 17 i 22 miesięcy oraz jedno małe dziecko w wieku 32 miesięcy 
w momencie rozpoczęcia badania. 
 
 
3. Co działo się podczas badania? 
Podczas badania dzieci i młodzi dorośli byli przydzielani losowo do jednej z dwóch 
grup leczenia. Rodzaj leczenia był wybierany losowo – przez komputer. 
 
Grupy leczenia to: 
• Grupa A: Radioterapia i temozolomid plus bewacyzumab 
o Radioterapia podawana codziennie przez 6 tygodni i temozolomid podawany 

w postaci tabletki doustnej codziennie przez 5 dni, i powtarzane co 28 dni 
(przez maks. 49 dni) 

o Po zakończeniu radioterapii dzieci miały 4-tygodniową przerwę bez leczenia, a 
potem wznowiły przyjmowanie temozolomidu przez około 1 rok (do 48 tygodni) 

o Bewacyzumab podawany we wlewie dożylnym co 2 tygodnie 
62 dzieci zostało wybranych do grupy A, a 60 otrzymywało leczenie 
 
• Grupa B: Radioterapia i temozolomid  
o Radioterapia podawana codziennie przez 6 tygodni i temozolomid podawany 

w postaci tabletki doustnej codziennie przez 5 dni, i powtarzane co 28 dni 
(przez maks. 49 dni) 

o Po zakończeniu radioterapii dzieci i młodzi dorośli mieli 4-tygodniową przerwę 
bez leczenia, a potem wznowili przyjmowanie temozolomidu przez około 1 rok 
(do 48 tygodni) 

59 dzieci i młodych dorosłych zostało wybranych do grupy B, a 56 otrzymywało 
leczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Grupa małych pacjentów: Temozolomid plus bewacyzumab 

o Temozolomid podawany jako tabletka doustna codziennie przez 5 dni, i 
powtarzane co 28 dni 

o Bewacyzumab podawany we wlewie dożylnym co 2 tygodnie 
 

Trójka niemowląt i małych dzieci otrzymała co najmniej 2 dawki temozolomidu, zaś 
jedno dziecko otrzymało łącznie 13 dawek temozolomidu. Trójka niemowląt i małych 
dzieci otrzymała co najmniej 4 dawki bewacyzumabu, zaś jedno dziecko otrzymało 
łącznie 24 dawki bewacyzumabu. 
 

Wizyta 
przesiewowa 

Wybór dzieci i 
młodych 

dorosłych do 
udziału w 
badaniu 

Grupa B: 56 dzieci i młodych dorosłych 
otrzymywało radioterapię przez 6 
tygodni i temozolomid 

Grupa A: 60 dzieci i młodych dorosłych 
otrzymywało radioterapię przez 6 
tygodni z temozolomidem i 
bewacyzumabem  

Zaprzestanie 
przyjmowania 
temozolomidu 
na 4 tygodnie 

Kontynuowanie przyjmowania 
temozolomidu i bewacyzumabu  

Kontynuowanie przyjmowania 
temozolomidu  
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Leczenie dzieci i młodych dorosłych w badaniu miało potrwać 58 tygodni. Po 
zakończeniu badania dzieci i młodzi dorośli, którzy wzięli w nim udział, zostali 
poproszeni o stawienie się do ośrodka badania na więcej wizyt, aby sprawdzić ich 
ogólny stan zdrowia. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat przebiegu 
badania. 
 
4. Jakie były wyniki badania?  
 
Pytanie 1: Czy dodanie bewacyzumabu do temozolomidu i radioterapii 
wydłuża czas do pogorszenia się lub nawrotu nowotworu u dziecka lub 
młodego dorosłego? 
Badacze przyjrzeli się, czy dodanie bewacyzumabu do temozolomidu i radioterapii 
może wydłużyć czas do wystąpienia „zdarzenia” u dziecka lub młodego dorosłego. 
„Zdarzeniem” może być pogorszenie się lub nawrót nowotworu u dziecka lub 
młodego dorosłego lub rozwinięcie się innego rodzaju nowotworu niezwiązanego z 
HGG. Obejmowało też dzieci i młodych dorosłych, którzy zmarli, niezależnie od 
przyczyny.  

Wyniki badania nie wykazały poprawy w długości czasu do wystąpienia zdarzenia u 
dzieci i młodych dorosłych pomiędzy osobami leczonymi bewacyzumabem plus 
temozolomidem i radioterapią w porównaniu do leczenia temozolomidem i 
radioterapią.  

 

 

 

 

 

 

 

W grupie małych pacjentów czas do wystąpienia zdarzenia wyniósł 50 dni, 90 dni i 
545 dni  
 
Pytanie 2: Czy dodanie bewacyzumabu do temozolomidu i radioterapii 
przedłuża życie dzieci i młodych dorosłych? 
Kolejny wniosek ustalony przez badaczy dotyczył tego, czy dodanie bewacyzumabu 
do temozolomidu i radioterapii wydłuża czas przeżycia dzieci i młodych dorosłych. 
Wyniki badania nie wykazały poprawy w długości życia u dzieci i młodych dorosłych 
pomiędzy osobami leczonymi bewacyzumabem plus temozolomidem i radioterapią w 
porównaniu do leczenia temozolomidem i radioterapią.  

 

 

 
 
 

 
 

8,2 miesiąca 

11,8 miesiąca 

Bewacyzumab plus 
temozolomid i radioterapia 

Temozolomid i radioterapia 

18,3 miesiąca 

27,0 miesiąca 

Bewacyzumab plus 
temozolomid i radioterapia 

Temozolomid i radioterapia 

Średni czas do wystąpienia „zdarzenia” 

Średni czas przeżycia 
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Pytanie 3: Jaka liczba dzieci i młodych dorosłych odpowie na leczenie? 
 
Kolejny wniosek ustalony przez badaczy dotyczył tego, ile dzieci i młodych dorosłych 
odpowiedziało na leczenie (czyli doszło u nich do jakiejś poprawy HGG). Ogółem 
41,7% dzieci i młodych dorosłych leczonych bewacyzumabem i temozolomidem plus 
radioterapia odpowiedziało na leczenie, w porównaniu z 40% pacjentów leczonych 
temozolomidem i radioterapią. 
 
W tej części przedstawiono jedynie kluczowe wyniki z tego badania. Wszystkie 
pozostałe wyniki można znaleźć na stronach internetowych wymienionych na końcu 
tego podsumowania (patrz punkt 8). 
 
 
5. Jakie były działania niepożądane? 
Działania niepożądane to problemy medyczne (takie jak zawroty głowy) pojawiające 
się podczas badania. 
• Są one opisane w tym podsumowaniu, ponieważ lekarz prowadzący badanie jest 

zdania, że były one związane z leczeniem stosowanym w badaniu. 
• Nie wszystkie osoby w tym badaniu miały wszystkie działania niepożądane. 
• Działania niepożądane mogą być łagodne do bardzo poważnych i mogą się różnić 

w zależności od osoby. 
• Ważne jest, aby mieć świadomość, że zgłoszone tu działania niepożądane 

pochodzą tylko z tego jednego badania. Dlatego pokazane tu działania 
niepożądane mogą się różnić od tych z innych badań lub tych podanych na 
etykiecie leku. 

• Poważne i częste działania niepożądane, jakie wystąpiły w tym badaniu, są 
wymienione w następnych częściach.  

 
Poważne działania niepożądane 
Działanie niepożądane uważane jest za „poważne”, jeśli zagraża życiu, wymaga 
hospitalizacji lub powoduje długotrwałe problemy. 
 
Podczas tego badania 12 z 56 dzieci i młodych dorosłych (21%) leczonych 
temozolomidem i radioterapią doświadczyło poważnych działań niepożądanych, w 
porównaniu z 19 spośród 60 dzieci (32%) leczonych bewacyzumabem i 
temozolomidem plus radioterapia.  
 
Najczęstsze, poważne działania niepożądane z tego badania są wymienione w 
poniższej tabeli – są to najczęstsze poważne działania niepożądane związane z 
leczeniem w obu grupach.  
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Poważne działania 
niepożądane 
zgłaszane w tym 
badaniu 

Dzieci i młodzi dorośli 
przyjmujący 

temozolomid i 
radioterapię 

(łącznie 56 osób) 

Dzieci i młodzi dorośli 
przyjmujący 

bewacyzumab i 
temozolomid plus 

radioterapia 
(łącznie 60 osób) 

Wymioty 3,6% 
(2 os. z 56) 

6,7% 
(4 os. z 60) 

Gorączka 5,4% 
(3 os. z 56) 

6,7% 
(4 os. z 60) 

Gorączka z niską 
liczbą białych krwinek 

0% 
(0 os. z 56) 

6,7% 
(4 os. z 60) 

 

 
W grupie małych pacjentów nie odnotowano żadnych poważnych działań 
niepożądanych. 
 
Jedno dziecko zmarło w trakcie badania z powodu działań niepożądanych, które 
mogły mieć związek z jednym z badanych leków. Dziecko to zmarło z powodu 
białaczki limfocytowej B-komórkowej. Troje innych dzieci lub młodych dorosłych 
zmarło z powodu nowotworów wtórnych (innych niż HGG) kilka do kilkunastu 
miesięcy po zakończeniu leczenia. 
 
Podczas badania niektóre osoby zdecydowały się zakończyć przyjmowanie leku z 
powodu działań niepożądanych: 
• W grupie leczonej bewacyzumabem plus temozolomid i radioterapia 20% 

dzieci i młodych dorosłych przestało przyjmować bewacyzumab, zaś 5% dzieci i 
młodych dorosłych przestało przyjmować temozolomid. 

• W grupie leczonej temozolomidem i radioterapią 5% dzieci i młodych dorosłych 
przestało przyjmować temozolomid, zaś 2% dzieci i młodych dorosłych przestało 
przyjmować radioterapię 

 
Najczęstsze działania niepożądane 
Podczas tego badania 57 spośród 60 (95%) dzieci i młodych dorosłych leczonych 
bewacyzumabem i temozolomidem plus radioterapią doświadczyło co najmniej 
jednego powiązanego działania niepożądanego, w porównaniu z 51 spośród 56 
(91%) dzieci i młodych dorosłych leczonych temozolomidem i radioterapią.  
 
Najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem są wymienione w 
poniższej tabeli – są to najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem we 
wszystkich grupach. U niektórych dzieci i młodych dorosłych wystąpiło więcej niż 
jedno działanie niepożądane – oznacza to, że są oni ujęci w więcej niż jednym 
wierszu tabeli.  
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Najczęstsze 
działania 
niepożądane 
zgłaszane w tym 
badaniu 

Dzieci i młodzi dorośli 
przyjmujący 

temozolomid i 
radioterapię 

(łącznie 56 osób) 

Dzieci i młodzi dorośli 
przyjmujący 

bewacyzumab i 
temozolomid plus 

radioterapia 
(łącznie 60 osób) 

Wymioty 41,1% 
(23 os. z 56) 

40,0% 
(24 os. z 60) 

Nudności  39,3% 
(22 os. z 56) 

31,7% 
(19 os. z 60) 

Zmęczenie 39,3% 
(22 os. z 56) 

33,3% 
(20 os. z 60) 

Łysienie 48,2% 
(27 os. z 56) 

21,7% 
(13 os. z 60) 

Niska liczba płytek 
krwi 

32,1% 
(18 os. z 56) 

31,7% 
(19 os. z 60) 

Niska liczba 
neutrofilii 

26,8% 
(15 os. z 56) 

25,0% 
(15 os. z 60) 

Niska liczba białych 
krwinek 

23,2% 
(13 os. z 56) 

26,7% 
(16 os. z 60) 

Spadek apetytu 26,8% 
(15 os. z 56) 

23,3% 
(14 os. z 60) 

 

 
U wszystkich trzech niemowląt i małych dzieci w grupie małych pacjentów wystąpiły 
działania niepożądane. Na ogół były one łagodne i obejmowały infekcję górnych dróg 
oddechowych, wymioty, wysokie ciśnienie krwi, niski poziom płytek krwi, neutrofilii i 
białych krwinek. 
 
Inne działania niepożądane 
Informacje na temat innych działań niepożądanych (niepokazanych w częściach 
powyżej) można znaleźć na stronach internetowych wymienionych na końcu tego 
podsumowania – patrz punkt 8). 
 
 
6. W jaki sposób badanie wspomogło rozwój nauki? 
Przedstawione tu informacje pochodzą z jednego badania z udziałem 121 dzieci i 
młodych dorosłych z HGG (spośród których 116 otrzymało leczenie). Dzięki tym 
wynikom badacze dowiedzieli się więcej na temat HGG oraz roli bewacyzumabu w 
leczeniu dzieci i młodych dorosłych. 
 
Pojedyncze badanie nie jest w stanie powiedzieć nam wszystkiego na temat 
zagrożeń i korzyści leku. Aby poznać wszystkie konieczne informacje, potrzeba 
dużej liczby osób w dużej liczbie badań. Wyniki z tego badania mogą się różnić od 
innych badań z zastosowaniem tego samego leku.  
• Oznacza to, że nie należy podejmować decyzji na podstawie jednego 

podsumowania – należy zawsze porozmawiać z lekarzem przed podjęciem 
jakichkolwiek decyzji na temat leczenia. 
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7. Czy są w planach inne badania? 
 

W momencie sporządzania tego podsumowania nie planowano więcej badań nad 
temozolomidem i bewacyzumabem w leczeniu HGG. 
 
 
8. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 
Więcej informacji na temat tego badania można znaleźć na stronach wymienionych 
poniżej: 
• 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  
 
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyników badania, pełny tytuł artykułu 
naukowego to: “Phase II, Open-Label, Randomized, Multicenter Trial (HERBY) of 
Bevacizumab in Pediatric Patients With Newly Diagnosed High-Grade Glioma”. 
Autorami pracy są: Jacques Grill, Maura Massimino, Eric Bouffet, Amedeo A Azizi, 
Geoffrey McCowage i inni. Ta praca została opublikowana w czasopiśmie „J Clin 
Oncol”, numer 36, na stronach 951–958.  
 
Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam pytania na temat tego badania? 
Jeśli po przeczytaniu tego podsumowania pojawią się jakieś pytania: 
• proszę wejść na stronę ForPatients i wypełnić formularz kontaktowy – 

https://forpatients.roche.com   
• Proszę skontaktować się z przedstawicielem w lokalnym biurze Roche. 
 
Jeśli był Pan/była Pani uczestnikiem tego badania i ma Pan/Pani pytania na temat 
wyników: 
• proszę porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub personelem w ośrodku 

badania lub w klinice. 
 
Jeśli ma Pan/Pani pytania na temat swojego leczenia: 
• proszę porozmawiać z lekarzem, który za nie odpowiada. 
 
Kto zorganizował i opłacił to badanie? 
To badanie zostało zorganizowane i opłacone przez spółkę F. Hoffmann-La Roche 
Ltd z siedzibą w Bazylei, Szwajcaria. 
 
Pełny tytuł badania i inne informacje identyfikacyjne 
Pełny tytuł tego badania to: “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” 
(„Randomizowane, wieloośrodkowe, porównawcze badanie fazy II prowadzone 
metodą otwartej próby, dotyczące stosowania schematu leczenia na bazie 
bewacyzumabu u dzieci z nowo rozpoznanym glejakiem o wysokim stopniu 
złośliwości o lokalizacji nadnamiotowej, podnamiotowej móżdżkowej lub konarowej.”) 
 
To badanie nazywa się „HERBY”. 
 



Data podsumowania dla osób niezwiązanych z medycyną sierpień 2020 r.  Strona 11 z 11 
  

• Numer protokołu tego badania to: BO25041. 
• Identyfikator ClinicalTrials.gov tego badania to: NCT01390948. 
• Numer EudraCT tego badania to: 2010-022189-28 

 


