
Souhrn otevřeného prodloužení studií POLYP 1 a 2 pro laiky 
Datum: 10. prosince 2020. Strana 1 ze 16 
 

Otevřené prodloužení 2 identických studií nazývaných POLYP 1 a 
POLYP 2, které porovnávaly přípravek Xolair® s placebem u osob s 

nosními polypy, které trpí pokračujícím zánětem nosu a dutin 

 
Úplný název studie naleznete na konci souhrnu. 
  

O tomto souhrnu 

Toto je souhrn výsledků klinického hodnocení (v tomto dokumentu 
označovaného jako studie), který byl napsán pro: 

• veřejnost a 
• osoby, které se studie zúčastnily. 

Tento přehled vychází z informací známých v době jeho vzniku 
(listopad 2020). Nyní mohou být známy další informace. 

Studie byla zahájena v březnu 2019 a ukončena v březnu 2020. 
Tento souhrn uvádí úplné výsledky studie až do jejího ukončení v 
březnu 2020. 

Žádná studie nám nemůže poskytnout všechny informace o rizicích 
a přínosech přípravku. Abychom zjistili vše, co potřebujeme vědět, 
je třeba mnoha lidí v mnoha studiích. Výsledky z této studie se 
mohou lišit od ostatních studií zkoumajících stejný přípravek. 

• Nerozhodujte se pouze na základě tohoto jednoho souhrnu 
– vždy si pohovořte se svým lékařem dříve, než učiníte 
jakékoli rozhodnutí týkající se Vaší léčby. 

 
 
 
 
 
Děkujeme všem, kdo se této studie zúčastnili 

Lidé, kteří se studie zúčastnili, pomohli výzkumným pracovníkům odpovědět na důležité otázky 
týkající se výrůstků měkké tkáně v nose (nazální polypy) a hodnoceného přípravku, nazývaného 
Xolair®. 

 

Obsah souhrnu 

1. Obecné 
informace o této 
studii 

2. Kdo se této studie 
zúčastnil? 

3. Jak studie 
probíhala? 

4. Jaké výsledky 
studie přinesla? 

5. Jaké byly vedlejší 
účinky? 

6. Jak tato studie 
přispěla k 
výzkumu? 

7. Probíhají nebo jsou 
plánovány další 
studie? 

8. Kde získám více 
informací? 
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Hlavní informace o této studii 

• Tato studie byla provedena za 
účelem posouzení léku 
(nazývaného hodnocený 
přípravek, nebo konkrétněji 
Xolair®) u osob s nosními 
polypy, které trpí 
přetrvávajícím otokem dutin a 
nosní sliznice. 

• Tento typ studie se nazývá 
otevřená prodloužená studie. 
Tento typ studie je někdy k 
dispozici po ukončení klinické 
studie. Lidé z původní studie se 
mohou rozhodnout, že se 
zúčastní otevřeného 
prodloužení a že budou 
pokračovat v užívání 
hodnoceného přípravku. 

• Do této studie se začlenilo 249 
osob. Ty již dříve dokončily 1 ze 
2 dřívějších klinických 
hodnocení porovnávání 
hodnoceného přípravku 
(nazývaného Xolair®) s 
placebem, které vypadá stejně 
jako hodnocený přípravek, ale 
na organismus nemá žádný 
účinek související s přípravkem. 
V tomto souhrnu se tyto 
dřívější studie nazývají původní 
studie. 

• Lidé v této studii užívali 28 
týdnů léčbu přípravkem Xolair® 
bez ohledu na to, jakou léčbu 
užívali v původních studiích. 

• Po těchto 28 týdnech výzkumní 
pracovníci sledovali osoby 
dalších 24 týdnů. Lidé během 
této doby neužívali přípravek 
Xolair®. 

• Ve srovnání s krátkodobou léčbou 
v původních studiích vykazovali lidé, kteří v této 
studii užívali přípravek Xolair® po delší dobu, 
následující znaky: 

o trvalé zlepšení příznaků ucpaného nosu, 
o menší velikost nosních polypů, 
o pokračující zlepšování pohody, 
o byli méně ovlivněni svými příznaky. 

• Jakmile lidé přestali přípravek Xolair® užívat, 
jejich skóre polypů a ucpání nosu se postupně 
zhoršovala. Jejich skóre však zůstala nižší než 
předtím, než dostali léčbu přípravkem Xolair®. 

• U lidí, kteří dostali během této studie přípravek 
Xolair® poprvé, došlo k rychlému zlepšení 
ucpání nosu a velikostí nosních 
polypů. 
Tato zlepšení byla podobná jako u pacientů, 
kteří užívali přípravek Xolair® poprvé v jedné z 
původních studií. 

• Celkově byl přípravek Xolair® v této 
otevřené prodloužené studii dobře 
snášen. Bezpečnost byla v souladu s 
naším chápáním bezpečnosti přípravku 
Xolair® pro jiné stavy (jako je astma a 
kopřivka). 
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1. Obecné informace o této studii 

 
Proč se tato studie prováděla? 

Nosní polypy jsou měkké, nebolestivé výrůstky uvnitř nosu. Nosní polypy se mohou rozvinout 
u osob s dlouhodobým otokem (také nazývaným zánět) nosu a dutin, které se nazývají 
chronická rhinosinusitida. Dutiny jsou spojený systém dutých prostor v kostech lebky a 
obličeje. Vytvářejí hlen, díky němuž se udržuje vnitřek nosu vlhký. Pokud se otok postupem 
času nezlepší, objeví se u některých lidí nosní polypy. 

Lidé s nosními polypy mohou mít příznaky, jako jsou: 

• plný nebo ucpaný nos (nazývaná také nosní kongesce), 

• rýma, 

• snížená schopnost čichových vjemů, 

• hustý žlutý nebo zelený výtok hlenu z nosu, 

• kašel, 

• tlak v dutinách nebo bolest v obličeji. 

Současné léky pro osoby s nosními polypy mají za cíl zmírnit otok a příznaky. Tato léčba 
obvykle zahrnuje nosní spreje na bázi steroidů, steroidní pilulky a antibiotika. Mnoho lidí však 
má příznaky, které narušují jejich každodenní život, a jsou zapotřebí lepší léky. Někteří lidé 
potřebují k odstranění nosních polypů operaci, ale není to trvalé řešení, protože polypy se 
často vracejí. 

Vědci zjistili, že otok při nosních polypech je podobný jako u astmatu, což je stav, kdy jsou 
dýchací cesty citlivé a zanícené. Protože otok je podobný, testují vědci stávající léky na astma, 
jako je Xolair®, aby zjistili, zda i ony mohou pomoci lidem s nosními polypy. Tato studie 
zkoumala zejména dlouhodobou bezpečnost a snížení otoků a příznaků při užívání přípravku 
Xolair® u pacientů s nosními polypy. 
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Jaký hodnocený přípravek se v této studii zkoumá? 

Tato studie byla zaměřena na přípravek nazývaný Xolair® (známý také jako omalizumab). 
Přípravek Xolair® byl již v roce 2003 schválen k léčbě astmatu a v roce 2014 i k léčbě 
dlouhodobější kopřivky (stav zvaný chronická idiopatická/spontánní kopřivka). 

• Slovo Xolair® se vyslovuje jako „zo – lér“. 

• Slovo omalizumabu se vyslovuje jako „o – ma – li – zu – mab“. 

• Xolair® je druh bílkoviny, která se nazývá protilátka. Působí tak, že se naváže na 
druhou protilátku, nazývanou IgE, a blokuje ji. IgE normálně způsobuje alergické 
příznaky a alergické otoky. Když přípravek Xolair® blokuje IgE, může zmírnit alergické 
příznaky a alergické otoky. 

• Přípravek Xolair® se podává jako injekce těsně pod kůži každé 2 nebo 4 týdny. 

V identických původních studiích (nazývaných POLYP 1 a POLYP 2) se přípravek Xolair® 
porovnával s placebem. 

• Vyslovuje se to „pla – ce – bo.“ 

• Placebo vypadalo stejně jako přípravek Xolair®, ale neobsahovalo žádný skutečný lék. 
To znamená, že na organismus nemělo žádný léčivý účinek. 

• Placebo bylo injekčně podáváno pod kůži stejně jako přípravek Xolair®. 

• V původních studiích výzkumní pracovníci porovnávali přípravek Xolair® s placebem, 
aby zjistili přínosy anebo vedlejší účinky přípravku. 

 
Co chtěli výzkumní pracovníci zjistit? 

Výzkumní pracovníci prováděli tuto studii, aby u osob s nosními polypy zkoumali účinky 
přípravku Xolair® (v tomto dokumentu se označují jako dlouhodobější účinky) určitou dobu po 
provedení původních studií. Chtěli zjistit, zda přípravek nadále zmenšuje velikost nosních 
polypů a snižuje související příznaky. 
Výzkumní pracovníci se také zabývali tím, jak dlouho pozitivní účinky přípravku Xolair® 
přetrvávají poté, co lidé přestanou přípravek užívat. (Viz bod 4 „Jaké byly výsledky studie?“) 

Také chtěli zjistit, jak bezpečný byl přípravek, a to tak, že zkontrolovali, kolik lidí mělo 
nežádoucí účinky při dlouhodobém užívání přípravku Xolair® během této studie. (Viz bod 5 
„Jaké byly vedlejší účinky?“) 

Hlavní otázky, které chtěli výzkumní pracovníci zodpovědět: 
1. Vykazovali lidé po dlouhodobé léčbě přípravkem Xolair® i nadále menší ucpání nosu a 

zmenšení velikosti nosních polypů? 
2. Jak dlouho trvaly přínosy léčby poté, co lidé ukončili užívání přípravku Xolair® během 

kontrolního období ve studii? (Další informace o kontrolním období najdete ve 3. 
části.) 

3. Jaká byla reakce na ucpání nosu a velikost nosních polypů u lidí, kteří v původních 
studiích užívali placebo, když pak během této studie užívali přípravek Xolair® poprvé? 

Další otázky, které chtěli výzkumní pracovníci zodpovědět: 
4. Došlo u lidí s nosními polypy po dlouhodobé léčbě přípravkem Xolair® k trvalému 

zlepšení jejich pohody? 
5. Měli lidé, kteří dlouhodobě užívali přípravek Xolair®, nějaké vedlejší účinky, a pokud 

ano, jaké? A měli nějaké vedlejší účinky lidé, kteří dostali přípravek Xolair® během této 
studie poprvé? 
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Jaký typ studie to byl? 

Jednalo se o otevřenou prodlouženou studii. To znamená, že lidé, kteří se zúčastnili 
předchozí studie (tzv. původní studie), pokračovali v užívání hodnoceného přípravku. 
Výzkumní pracovníci chtěli zjistit, jak bezpečný je přípravek Xolair® z dlouhodobějšího 
hlediska. Chtěli také zjistit, jak lidé užívání přípravku Xolair® dlouhodobě snášejí. Jelikož se 
jednalo o otevřenou studii, jak osoby účastnící se studie, tak i zkoušející lékaři věděli, že 
účastníci užívají přípravek Xolair®. Tím se studie lišila od původních studií, ve kterých lidé 
mohli užívat přípravek Xolair® nebo placebo. 

 

Kdy a kde se studie uskutečnila? 

Tato studie byla zahájena v březnu 2019 a skončila v březnu 2020. Tento souhrn uvádí úplné 
výsledky studie až do jejího ukončení v březnu 2020. 

Studie proběhla v 79 studijních centrech ve 14 zemích v Severní Americe a Evropě. Na 
následující mapě jsou znázorněny země, kde se tato studie konala. 

 

• Belgie 

• Kanada 

• Česká republika 

• Francie 

• Německo 

• Maďarsko 

• Mexiko 

• Polsko 

• Portugalsko 

• Rusko 

• Španělsko 

• Ukrajina 

• Spojené království 

• Spojené státy 
americké 
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2. Kdo se této studie zúčastnil? 

Této studie se zúčastnilo 249 osob s nosními polypy, které dokončily kteroukoli z původních 
studií. Více informací o lidech, kteří se zúčastnili, je uvedeno níže. 

 

Lidé se mohli studie zúčastnit, pokud: 

• dokončili 1 z původních studií. To zahrnovalo vyšetření na konci studie, jako je 
například postup, kdy byl do nosu zaveden nástroj s kamerou pro vyhodnocení 
závažnosti nosních polypů (nazývaných videonasální endoskopie). 
Tato vyšetření absolvovali bez vysazení přípravku. Další informace týkající se 
původních studií naleznete v 8. části nazvané „Kde mohu najít další informace?“. 

• Zaznamenávali své příznaky do elektronického deníku (nebo zkráceně do eDeníku), 
což byl tablet poskytnutý každému účastníkovi na začátku původních studií, po dobu 
nejméně 4 ze 7 dnů v týdnu před koncem původní studie. 

Lidé se studie nemohli zúčastnit, pokud měli jeden z následujících stavů: 

• předchozí alergickou reakci na přípravek Xolair® v kterékoli z původních studií, 
• závažné krvácení z nosu během kterékoli z původních studií,  
• závažný zdravotní stav nebo abnormalitu ve výsledcích testů, z nichž lékaři usoudili, že 

účast ve studii by pro pacienta mohla být nebezpečná. 

160 z 249 osob, které 
se studie zúčastnily, 

byli muži 

89 z 249 osob, které se 
studie zúčastnily, byly 

ženy 

Věkové rozmezí: 18 až 75 let 
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3. Jak studie probíhala? 

Během této studie lidé užívali přípravek Xolair® bez ohledu na to, jakou léčbu užívali v jedné z 
původních studií. 

Na konci původních studií se pro účast v této otevřené prodloužené studii rozhodlo celkem 
249 osob: 

• 131 osob ze studie POLYP 1: 
o 68 osob, které dříve užívaly přípravek Xolair®, 
o 63 osob, které dříve užívaly placebo. 

• 118 osob ze studie POLYP 2: 
o 55 osob, které dříve užívaly přípravek Xolair®; 
o 63 osob, které dříve užívaly placebo. 

 

POLYP 1 

Placebo 
63 osob 

POLYP 2 

Xolair® 
68 lidí 

Xolair® 
55 lidí 

Placebo 
63 osob 

Otevřené prodloužení 
Xolair®: 249 osob 
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Léčba v této studii zahrnovala: 

• Xolair® (hodnocený přípravek) – podávaný injekčně pod kůži jednou za 2 nebo 4 týdny 
po dobu celkem 28 týdnů během léčebného období studie. Dávka byla 150–600 mg, v 
závislosti na tělesné hmotnosti a množství IgE v krvi. 

• Nosní steroidní sprej – standardní lék na nosní polypy, který pacienti začali užívat v 
původních studiích a v jehož užívání pokračovali během této studie každý den. 

Lidé dostali eDeník, v němž každé ráno hodnotili míru ucpaného nosu. Zadali svou odpověď na 
otázku „Máte ucpaný nos?“ buď jako „vůbec ne“ (skóre 0), „mírně“ (skóre 1), „středně“ (skóre 
2), nebo „hodně“ (skóre 3). 

Výzkumní pracovníci se také zabývali tím, zda u lidí došlo během studie ke snížení skóre 
nosních polypů. Aby výzkumní pracovníci zjistili, jaké je skóre nosních polypů, měřili velikost 
polypů pomocí přístroje s kamerou zavedenou do nosu. 

Po 28 týdnech léčby každý přestal užívat přípravek Xolair®. Během kontrolního období v 
klinickém hodnocení absolvovali další návštěvy u lékaře po dobu 24 týdnů. Lidé pokračovali v 
užívání nosního steroidního spreje během kontrolního období této studie. 

Během kontrolního období byli lidé požádáni, aby pokračovali v zadávání nosních příznaků do 
eDeníku každý den. Lidé absolvovali telefonický rozhovor, aby každý měsíc hlásili své nosní 
příznaky. Také se každé 3 měsíce vraceli do ordinace lékaře na další vyšetření krve a nosních 
příznaků, aby se zjistilo, jak jejich tělo reaguje na přípravek. 
Nyní je studie dokončena, takže nikdo další už neužívá hodnocené přípravky. Podívejte se níže 
na více informací o tom, jak studie probíhala. 

 

 

4. Jaké výsledky studie přinesla? 

Otázka 1: Vykazovali lidé po dlouhodobé léčbě přípravkem Xolair® i nadále menší 
ucpání nosu a zmenšení velikosti nosních polypů? 

Lidé hodnotili každé ráno v eDeníku ucpaný nos. Zadali svou odpověď na otázku „Máte ucpaný 
nos?“ buď jako „vůbec ne“ (skóre 0), „mírně“ (skóre 1), „středně“ (skóre 2), nebo „hodně“ 
(skóre 3). Výzkumní pracovníci se zabývali změnou ucpání nosu během studie. Srovnávali 
průměrné denní skóre na konci každého měsíce se skóre na začátku původních studií předtím, 
než lidé dostali jakoukoli léčbu. 

Výzkumní pracovníci měřili velikost lidských polypů pomocí přístroje s kamerou zavedenou do 
nosu, aby zjistili, jaké je během studie skóre nosních polypů. Lidé každých 12 týdnů 
zaznamenávali skóre nosních polypů a porovnávali je se skóre před léčbou. 

Výzkumní pracovníci zkoumali tyto výsledky u lidí, kteří užívali přípravek Xolair® během 
kratších původních studií a dalšího 28týdenního léčebného období v rámci této studie. To jim 
pomohlo stanovit dlouhodobé přínosy přípravku. 
 

Konec původních studií 

Výběr lidí pro účast ve 
studii 

Léčebné období 
28 týdnů 

Kontrolní období 
24 týdnů 

Během 
28 dnů 

Všichni lidé užívají přípravek Xolair®.  
Lidé každý den zadávají své příznaky do 

eDeníku a dostavují se na návštěvy u 
lékaře k provedení dalších testů 

Lidé přestanou užívat přípravek Xolair®, ale 
pokračují v každodenním zadávání svých 

příznaků do eDeníků a měsíčních 
telefonátech a každé 3 měsíce se dostaví 

na návštěvy u lékaře kvůli dalšímu 
testování. 

Nosní steroidní sprej 
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V průměru během otevřeného prodlouženého léčebného období při dlouhodobé 
léčbě přípravkem Xolair® lidé vykazovali trvalé zlepšení míry ucpaných nosních dutin 
a nosních polypů. 
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Otázka 2: Jak dlouho trvaly přínosy léčby přípravkem Xolair® poté, co ho lidé během 
kontrolního období studie přestali užívat? 

Výzkumní pracovníci srovnávali skóre nosních polypů a skóre ucpaného nosu během 
kontrolního období se skóre na konci léčebného období. Chtěli vidět, jak se změnila skóre po 
ukončení léčby. 

V průměru se po ukončení léčby postupně zhoršovalo ucpání nosu a velikost nosních 
polypů (šedé čtverce). Jejich skóre se však stále zlepšuje ve srovnání s dobou, než 
začali užívat přípravek Xolair®. 
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Otázka 3: Jaká byla reakce na ucpání nosu a velikost nosních polypů u lidí, kteří v 
původních studiích užívali placebo, když pak během této studie užívali přípravek 
Xolair® poprvé? 
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Polovina lidí, kterým byl podáván přípravek Xolair® během léčebného období této studie, 
dříve v původní studii užívala placebo. Druhá polovina lidí užívala přípravek Xolair® během 
původní studie i během této studie. Výzkumní pracovníci zkoumali skóre ucpaného nosu a 
skóre nosních polypů těchto 2 skupin, aby porovnali přínosy dlouhodobé léčby přípravkem 
Xolair® s výhodami pro nové uživatele, kteří přípravek užívali poprvé. 

• U lidí, kteří užívali Xolair® poprvé během léčebného období této studie 
(modré trojúhelníky), došlo v průměru k rychlému zlepšení ucpání nosu i 
velikosti nosních polypů. 

• Toto rychlé zlepšení bylo podobné u lidí, kteří užívali přípravek Xolair® poprvé 
během původních studií (modré čtverce). 

• Po 52 týdnech měli lidé, kteří dlouhodobě užívali přípravek Xolair® (modré 
čtverce), obecně lepší skóre ucpání nosu a nosních polypů ve srovnání s lidmi, 
kteří užívali přípravek Xolair® poprvé během této studie (modré 
trojúhelníky). 

Lidé zaznamenali zlepšení velikosti ucpaného nosu a nosních polypů bez ohledu 
na to, kdy začali léčbu. 
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Otázka 4: Došlo u lidí s nosními polypy po dlouhodobé léčbě přípravkem Xolair® k 
trvalému zlepšení jejich pohody? 

Výzkumní pracovníci se zeptali lidí na jejich zdraví při návštěvách kliniky během této studie ve 
22položkovém dotazníku nazvaném sino-nasální výsledkový test (zkráceně SNOT-22). Lidé v 
dotazníku hodnotili vliv nosních polypů na nosní příznaky, příznaky uší a obličeje, příznaky 
spánku a emocionální příznaky během předchozích 2 týdnů. Každý příznak byl hodnocen buď 
jako žádný problém (skóre 0), velmi mírný problém (skóre 1), mírný nebo nezávažný problém 
(skóre 2), středně závažný problém (skóre 3), závažný problém (skóre 4), nebo nejhorší 
problém (skóre 5). Výzkumní pracovníci vypočítali celková skóre lidí při každé návštěvě kliniky 
a porovnali tato skóre s celkovými skóre před léčbou, aby určili změnu pohody od začátku 
studie. Snížení skóre naznačuje zlepšení příznaků a pohody. 

• U lidí, kteří užívali přípravek Xolair® během původních studií (modré čtverce), 
pokračovalo během léčebného období této studie snižování dopadu příznaků na 
jejich zdraví. 

• U lidí, kteří užívali placebo během původních studií (modré trojúhelníky), došlo 
během léčebného období této studie k výraznému snížení dopadu příznaků na 
jejich zdraví po prvním podání přípravku Xolair®. 

• Když lidé přestali užívat přípravek Xolair® během kontrolního období v této studii, 
jejich příznaky se postupně zhoršovaly bez ohledu na to, jak dlouho danou léčbu 
užívali (šedé trojúhelníky a čtverce). Jejich příznaky a skóre se však stále lepší než v 
době, kdy začali užívat přípravek Xolair®. 

Lidé během léčebného období této studie obvykle hlásili zlepšení pohody. 
Nezáleželo to na tom, zda přípravek Xolair® dostali v původních studiích. 
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důvodu svědění (nazývaného pruritus) souvisejícího s přípravkem. Jedné osobě bylo 
diagnostikováno nádorové onemocnění prostaty, což nebylo považováno za související s 
léčbou přípravkem Xolair®. Jedné osobě byla diagnostikována autoimunitní hepatitida, která 
nebyla považována za související s léčbou přípravkem Xolair®. 

Během léčebného období této studie se nemělo více než 5 % lidí žádné nežádoucí příhody 
Nejčastější příhodou byla nasofaryngitida (otok nosu a hrdla), která se vyskytla u 12 (4,8 %) 
osob v této studii. 

Celkově byl přípravek Xolair® v této studii dobře snášen. Bezpečnost byla podobná našemu 
chápání bezpečnosti přípravku Xolair® pro jiná onemocnění (jako je astma a kopřivka). 

Další vedlejší účinky 

Informace o dalších vedlejších účincích (které nejsou popsány výše) najdete na webových 
stránkách uvedených na konci tohoto souhrnu – viz část 8. 

6. Jak tato studie přispěla k výzkumu? 

Zde uvedené informace pocházejí z otevřeného prodloužení studie, jehož se zúčastnilo 249 
osob s nosními polypy, které již dříve absolvovaly buď klinické hodnocení POLYP 1, nebo 
POLYP 2. Výsledky pomáhají výzkumným pracovníkům dozvědět se více o nosních polypech a 
přípravku Xolair®. 

Žádná studie nám nemůže poskytnout všechny informace o rizicích a přínosech přípravku. 
Abychom zjistili vše, co potřebujeme vědět, je třeba mnoha lidí v mnoha studiích. Výsledky z 
této studie se mohou lišit od ostatních studií zkoumajících stejný přípravek. 

Nerozhodujte se pouze na základě tohoto jednoho souhrnu – vždy si pohovořte se svým 
lékařem dříve, než učiníte jakékoli rozhodnutí týkající se Vaší léčby. 

7. Probíhají nebo jsou plánovány další studie? 

Nynější studie začala v březnu 2019 a skončila v březnu 2020. Tento souhrn obsahuje hlavní 
výsledky studie až do jejího ukončení v březnu 2020. V době sepsání tohoto souhrnu 
(listopad 2020) byla studie dokončena a žádné další informace se již neshromažďují. 

V současné době nejsou ohledně přípravku Xolair® určeného k léčbě nosních polypů 
plánovány žádné další studie. 

8. Kde získám více informací? 

Více informací o této studii naleznete na níže uvedených webových stránkách: 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478930 

• https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT03478930 

Více informací o původních studiích POLYP 1 a POLYP 2 naleznete na níže uvedených 
webových stránkách: 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280550 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280537 

Na koho se mohu obrátit, pokud budu mít dotazy týkající se této studie? 

Pokud budete mít po přečtení tohoto souhrnu jakékoli další dotazy: 

• Obraťte se na společnost F. Hoffman-La Roche ze švýcarské Basileje nebo na zástupce 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478930
https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT03478930
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280550
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280537
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místní pobočky společnosti Genentech (pokud se jedná o USA) nebo společnosti 
Novartis (pokud se jedná o Evropu). 

Pokud se zúčastníte této studie a budete mít jakékoli otázky ohledně výsledků: 

• Promluvte si se zkoušejícím lékařem nebo personálem v nemocnici nebo na klinice 
provádějící studii. 

Pokud budete mít otázky týkající se Vaší vlastní léčby: 

• O léčbě si promluvte se svým ošetřujícím lékařem. 

Kdo tuto studii organizoval a financoval? 

Tuto studii organizovala a financovala společnost Genentech, Inc., člen skupiny Roche 
Group, a společnost Novartis Pharma AG. 

Celý název studie a další identifikační údaje 

Celý název této studie zní: „Otevřená prodloužená studie omalizumabu u pacientů s 
chronickou rhinosinusitidou s nosními polypy“. 

Studie je také známá jako „Prodloužená studie omalizumabu u účastníků s chronickou 
rhinosinusitidou s nosními polypy“. 

• Číslo protokolu této studie je: WA40169. 
• Identifikační znak registru klinických hodnocení ClinicalTrials.gov této studie je: 

NCT03478930. 
• Číslo EudraCT této studie je: 2017-003450-16. 

 
 


