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2 egyforma, a Xolair®-t az orr és a szinuszok folyamatban lévő 
gyulladásával társult orrpolipózisban szenvedő betegeknél placebóval 
összehasonlító, POLYP 1 és POLYP 2 nevű vizsgálat nyílt elrendezésű 

kiterjesztése 
 

A vizsgálat teljes címe az összefoglaló végén olvasható. 
 

Az összefoglalóról 

A jelen dokumentum egy klinikai vizsgálat (amelyre ebben a 
dokumentumban vizsgálatként utalunk) eredményeinek az 
összefoglalója, amely a következő személyek számára készült: 

• a nyilvánosság tagjai és  

• a vizsgálatban részt vett betegek.  

A jelen összefoglaló a megírásakor (2020 novembere) ismert 

információk alapján készült. Elképzelhető, hogy jelenleg több 
információ ismert. 

 

Az összefoglaló 
tartalma 

1. A vizsgálattal 
kapcsolatos  
általános 
információk 

2. Ki vett részt ebben 
a vizsgálatban? 

3. Mi történt a 
vizsgálat alatt? 

4. Milyen 
eredményekkel 
zárult a vizsgálat? 

5. Milyen 
mellékhatásokat 
észleltek? 

6. Hogyan segítette a 
vizsgálat a kutatói 
munkát? 

7. Vannak más, 
jelenleg 
folyamatban lévő 
vagy tervezett 
vizsgálatok? 

8. Hova fordulhatok, 
ha további 
információra van 
szükségem? 

A vizsgálat 2019 márciusában kezdődött és 2020 márciusában ért 
véget. Ez az összefoglaló a vizsgálat 2020 márciusi befejezéséig 
megismert összes vizsgálati eredményt 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. 

 
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik részt vettek ebben a vizsgálatban. 

A vizsgálatban részt vevők segítették a kutatókat abban, hogy az orrban jelentkező puha 
kinövésekkel (úgynevezett orrpolipokkal) és a Xolair® nevű vizsgálati készítménnyel 
kapcsolatban fontos kérdésekre találhassanak válaszokat. 
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A vizsgálattal kapcsolatos kiemelt információk 

• A jelen vizsgálat célja egy 
(vizsgálati készítménynek vagy 
még pontosabban Xolair®-nek 
nevezett) gyógyszer értékelése 
az orrüreg és a szinuszok 
folyamatban lévő duzzanatával 
társult orrpolipózisban szenvedő 
betegeknél. 

• Ezt a típusú vizsgálatot nyílt 
elrendezésű, kiterjesztett 
vizsgálatnak nevezzük. Ilyen 
vizsgálat időnként elérhető egy 
klinikai vizsgálat befejezése 
után. Az eredeti vizsgálatban 
részt vevő személyek 
dönthetnek úgy, hogy részt 
vesznek a nyílt elrendezésű 
kiterjesztésben, és hogy 
továbbra is alkalmazzák a 
vizsgálati készítményt.  

• A jelen vizsgálatban 249 ember 
vett részt.  
Ők előzőleg befejezték a (Xolair® 
nevű) vizsgálati készítményt 
placebóval összehasonlító 
korábbi 2 vizsgálat egyikét. A 
placebo ugyanúgy néz ki, mint a 
vizsgálati készítmény, azonban 
nincs gyógyszerrel összefüggő 
hatása a szervezetre. Ezekre a 
korábbi vizsgálatokra eredeti 
vizsgálatokként utalunk ebben 
az összefoglalóban. 

• A jelen vizsgálatban a résztvevők  
az eredeti vizsgálatokban kapott 
kezeléstől függetlenül 28 hetes 
Xolair®-kezelést kaptak. 

• A 28 hét letelte után a kutatók 
további 24 hétig követték a 
résztvevőket. A résztvevők 
ezalatt nem kaptak Xolair®-t. 

 

• Az eredeti vizsgálatok rövid távú kezelésével  
összehasonlítva a jelen vizsgálatban a Xolair®-t 
hosszabb ideig kapó résztvevők:  

o az orrdugulás tekintetében további 
javulást tapasztaltak;  

o orrpolipméretük csökkent; 
o a közérzetükben további javulást 

tapasztaltak; 
o tüneteik kevésbé voltak kihatással az 

életükre. 

• Amikor a résztvevők abbahagyták a Xolair®-
rel való kezelést, az orrpolipra adott  
pontszámok és az orrdugulásra adott 
pontszámok fokozatosan rosszabbodtak. 
Ugyanakkor a pontszámok alacsonyabb 
szinten maradtak a Xolair® alkalmazása előtti 
értékekhez képest. 

• Azon betegeknél, akik ebben a vizsgálatban  
kaptak először Xolair®-t, az orrdugulásban és 
az orrpolipok méretében  
gyors javulást tapasztaltak a Xolair® 
alkalmazásával.  
Az említett javulás hasonló volt ahhoz, amit 
azoknál a résztvevőknél tapasztaltak, akik a 
Xolair®-t az eredeti vizsgálatok egyikében 
kapták először. 

• Összességében elmondható, hogy a Xolair®-t 
ebben a  
nyílt elrendezésű, kiterjesztett vizsgálatban jól 
tolerálták. A biztonságosságra vonatkozó 
adatok megegyeztek  
a Xolair® más betegségek (így például az 
asztma és a csalánkiütés)  
esetében megfigyelt biztonságossági adataival. 
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1. A vizsgálattal kapcsolatos általános információk 
 
Miért végezték el ezt a vizsgálatot? 

Az orrpolipok puha, fájdalmatlan kinövések az orr belsejében. Orrpolipok kialakulhatnak az 
orr és a szinuszok hosszú távon fennálló duzzanatával (más néven gyulladásával), az 
úgynevezett krónikus rinoszinuszitisszel küzdő embereknél. A szinuszok alatt egy üreges 
járatokból álló összekötött rendszert értünk a koponya és az arc csontjaiban. A szinuszok 
nyákot termelnek az orr belsejének nedvesen tartására. Ha a duzzanat nem javul, egyes 
embereknél idővel orrpolipok alakulhatnak ki.  

Orrpolipózis esetén a következő tünetek is előfordulhatnak:  

• bedugult vagy náthás orr (azaz orrdugulás),  

• orrfolyás, 

• csökkent szaglóképesség,  

• sűrű, sárga vagy zöld nyák termelődése az orrban,  

• köhögés,  

• nyomásérzés a szinuszoknál vagy arcfájdalom.  

Az orrpolipózis kezelésében jelenleg használt gyógyszerek a duzzanat és a tünetek 
csökkentését célozzák meg. Az említett kezelés részét képezik általában szteroidtartalmú 
orrspray-k, szteroidtartalmú tabletták és antibiotikumok. Számos beteg azonban továbbra is 
olyan tünetekkel él együtt, amelyek akadályozzák őket a mindennapi életben, és ezért jobb 
gyógyszerekre van szükség. Egyes betegeknél műtétre van szükség az orrpolipok eltávolítása 
érdekében, azonban ez sem jelent végleges megoldást, hiszen a polipok gyakran 
visszatérnek. 

A tudósok megállapították, hogy az orrpolipok esetében jelentkező duzzanat hasonlít az 
asztma – a légutak érzékenységével és gyulladásával járó megbetegedés – esetében 
megfigyelhető gyulladásra. A duzzanat hasonlósága miatt a tudósok az asztma kezelésében 
már használt gyógyszereket, mint például a Xolair®, vizsgálják meg abból a szempontból, 
hogy ezek segíthetnek-e az orrpolipózisban szenvedő betegeknek. A jelen vizsgálat a Xolair® 
orrpolippal küzdő betegeknél való alkalmazása során főként a hosszabb távú 
biztonságosságot és a duzzanatot, valamint a tüneteket hosszabb távon csökkentő hatást 
vizsgálta. 
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Mi a vizsgálati készítmény? 

A vizsgálat középpontjában a Xolair® (más néven omalizumab) nevű gyógyszer állt. A Xolair®-
t korábban, 2003 óta jóváhagyták az asztma, 2014 óta pedig a hosszabb távon fennálló 
csalánkiütések (a krónikus idiopátiás/spontán urtikária elnevezésű betegség) kezelésére. 

• A Xolair® kiejtése „zoll – er”. 

• Az omalizumab kiejtése megegyezik a leírt formával. 
• A Xolair® egy antitestnek nevezett fehérje. Egy második, úgynevezett IgE antitesthez 

való kötődésen és ezen antitest gátlásán keresztül hat. Az IgE rendszerint allergiás 
tüneteket és allergiás duzzanatot idéz elő. A Xolair® azáltal, hogy gátolja az IgE-t, 
csökkenteni tudja az allergiás tüneteket és az allergiás duzzanatot. 

• A Xolair®-t bőr alá bejuttatott injekció formájában adják be 2 vagy 4 hetente. 

Az egymással megegyező (POLYP 1 és POLYP 2 elnevezésű) eredeti vizsgálatokban a Xolair®-t 
placebóval hasonlították össze. 

• A placebo kifejezés kiejtése „pla – ce – bó”. 

• A placebo úgy nézett ki, mint a Xolair®, de nem tartalmazott valódi hatóanyagot. Ez 
azt jelenti, hogy nem volt gyógyszerrel összefüggő hatása a szervezetre. 

• A placebót a Xolair®-rel megegyezően a bőr alá bejuttatott injekció formájában 
adták be. 

• Az eredeti vizsgálatokban a kutatók azért hasonlították össze a Xolair®-t placebóval, 
hogy tanulmányozhassák a gyógyszer előnyeit és/vagy mellékhatásait.  

 

Mit akartak a kutatók kideríteni? 

A kutatók azért végezték ezt a vizsgálatot, hogy megvizsgálják a Xolair® hatásait 
orrpolipózisban szenvedő betegeknél egy az eredeti vizsgálatok utáni időszakaszban (a jelen 
dokumentumban hosszabb távon megfogalmazásban). Azt akarták kideríteni, hogy a 
gyógyszerrel tapasztalható-e további javulás az orrpolipok méretét és a kapcsolódó 
tüneteket illetően. A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a Xolair® alkalmazásának előnyös 
hatásai meddig tartottak a gyógyszer abbahagyása után (lásd a „Milyen eredményekkel 
zárult a vizsgálat?” című, 4. szakaszt). 

A kutatók arra a kérdésre is választ kerestek, hogy a gyógyszer mennyire biztonságos, ezért 
azt is megvizsgálták, hogy hány betegnél léptek fel mellékhatások a Xolair® hosszabb távú 
alkalmazása során a jelen vizsgálat alatt (lásd a „Milyen mellékhatásokat észleltek?” című, 
5. szakaszt). 

 
A kutatók a következő legfőbb kérdésekre keresték a választ: 

1. Továbbra is tapasztalható volt javulás a résztvevőknél az orrdugulást és az orrpolipok 
méretét illetően a hosszabb távú Xolair®-kezelés után? 

2. Amikor a résztvevők abbahagyták a Xolair®-kezelést a vizsgálat utánkövető szakasza 
alatt (az utánkövető szakasszal kapcsolatos további információkért lásd a 
3. szakaszt), mennyi ideig maradtak fenn a kezelés előnyös hatásai? 

3. Milyen válasz volt tapasztalható az orrdugulás és az orrpolipok mérete tekintetében 
azoknál a résztvevőknél, akik az eredeti vizsgálatok során placebót kaptak, amikor 
ebben a vizsgálatban először kaptak Xolair®-t? 

 
Ezenkívül a kutatók többek között a következő kérdésekre is választ kerestek: 

4. Tapasztalható volt-e további javulás az orrpolipózisban szenvedő betegek 
közérzetében a hosszabb távú Xolair®-kezelés után? 

5. Előfordultak-e mellékhatások a Xolair®-t hosszabb távon alkalmazó betegeknél, és ha 
igen, milyen mellékhatások fordultak elő? A Xolair®-t először a jelen vizsgálatban 
alkalmazó résztvevők tapasztaltak bármilyen mellékhatást? 
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Milyen típusú vizsgálat volt ez? 

Ez egy nyílt elrendezésű, kiterjesztett vizsgálat volt. Ez azt jelenti, hogy egy korábbi (eredeti 
vizsgálatnak nevezett) vizsgálatban részt vevő betegek folytatták a vizsgálati készítmény 
alkalmazását. A kutatók meg akarták vizsgálni, hogy a Xolair® hosszabb távon mennyire 
biztonságos. Azt is meg akarták figyelni, hogy a résztvevők szervezete hosszabb távon 
hogyan birkózik meg a Xolair®-rel. A vizsgálat nyílt elrendezésű jellege miatt mind a 
résztvevők, mind a vizsgálóorvosok tisztában voltak vele, hogy a résztvevők Xolair®-t kaptak, 
ellentétben az eredeti vizsgálatokkal, amelyekben a résztvevők Xolair®-t és placebót is 
kaphattak. 

 

Hol és mikor történt a vizsgálat? 

A jelen vizsgálat 2019 márciusában kezdődött és 2020 márciusában ért véget. Ez az 
összefoglaló a vizsgálat 2020 márciusi befejezéséig megismert összes vizsgálati eredményt 
mutatja be. 

A vizsgálatra 14 ország 79 vizsgálóhelyén került sor Észak-Amerikában és Európában. Az 
alábbi térképen látható, hogy mely országokban folyt a vizsgálat. 

 

 

 

• Belgium 

• Kanada 

• Cseh Köztársaság 

• Franciaország 

• Németország 

• Magyarország 

• Mexikó 

• Lengyelország 

• Portugália 

• Oroszország 

• Spanyolország 

• Ukrajna 

• Egyesült Királyság 

• Egyesült Államok 
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2. Ki vett részt ebben a vizsgálatban? 

Ebben a vizsgálatban 249 orrpolipózisban szenvedő, az eredeti vizsgálatok valamelyikét 
befejező beteg vett részt. A vizsgálatban részt vevő betegekről további információk 
találhatók az alábbiakban. 

  

A betegek akkor vehettek részt a vizsgálatban, ha:  

• Az eredeti vizsgálatok egyikét befejezték. Ennek részeként részt vettek a vizsgálat 
végi vizsgálatokon, például egy olyan eljáráson (úgynevezett „video-
orrendoszkópián”), amelynek során egy kamerával felszerelt eszközt helyeztek a 
beteg orrába az orrpolipok súlyosságának felmérésére. A vizsgálatokra úgy került 
sor, hogy a gyógyszer alkalmazását nem hagyták abba. Az eredeti vizsgálatokkal 
kapcsolatos további információkért, lásd a “Hova fordulhatok, ha további 
információra van szükségem?” című, 8. szakaszt. 

• A tüneteiket egy elektronikus napló (röviden eNapló) – az eredeti vizsgálatok 
kezdetekor minden egyes résztvevő számára biztosított tablet – segítségével 
jelentették az eredeti vizsgálat vége előtt a hét 7 napjából legalább 4-en. 

A betegek nem vehettek részt a vizsgálatban, ha az alább felsorolt bármely tényező igaz volt 
az esetükben: 

• Korábbi a Xolair®-re adott allergiás reakció az eredeti vizsgálatok bármelyikében; 

• Súlyos orrvérzés az eredeti vizsgálatok bármelyike során. 

• Súlyos betegség vagy rendellenesség a teszteredményekben, amely alapján az 
orvosok úgy ítélték még, hogy a vizsgálatban való részvétel a beteg számára nem 
biztonságos. 

 

A 249 résztvevő közül 

160 volt férfi. 

A 249 résztvevő közül 

89 volt nő. 

Életkor: 18–75 év 
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3. Mi történt a vizsgálat alatt? 

A jelen vizsgálatban a résztvevők az eredeti vizsgálatok egyikében kapott kezeléstől 
függetlenül Xolair®-t kaptak.  

Az eredeti vizsgálatok végén összesen 249 beteg döntött úgy, hogy részt vesz ebben a nyílt 
elrendezésű, kiterjesztett vizsgálatban: 

• 131 beteg a POLYP 1 vizsgálatból: 
o 68 beteg, aki előzőleg Xolair®-t kapott; 
o 63 beteg, aki előzőleg placebót kapott. 

• 118 beteg a POLYP 2 vizsgálatból: 
o 55 beteg, aki előzőleg Xolair®-t kapott; 
o 63 beteg, aki előzőleg placebót kapott. 

 

 

Placebo 
63 résztvevő 

Xolair® 
55 résztvevő 

Xolair® 
68 résztvevő 

Placebo 
63 résztvevő 

Nyílt elrendezésű kiterjesztés 

Xolair®: 249 résztvevő 
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A jelen vizsgálatban a kezelés részét képezte: 

• Xolair® (a vizsgálati készítmény) – a bőr alá bejuttatott injekció formájában 2 vagy 4 
hetente egyszer összesen 28 hétig a vizsgálat kezelési szakasza alatt. A dózis 150 – 
600 mg között változott a beteg testtömege és a vérben található IgE mennyisége 
alapján. 

• Szteroidos orrspray – az orrpolipok kezelésére szokásosan alkalmazott gyógyszer, 
amelyet a betegek az eredeti vizsgálatok alatt kezdtek el alkalmazni, és a jelen 
vizsgálat alatt naponta, továbbra is alkalmaztak. 

A betegek egy eNaplót kaptak, hogy minden reggel értékeljék az orrdugulást. Az „Eldugult-e 
az orra?” kérdésre való választ rögzítették a következők egyikével: egyáltalán nem (0 pont), 
enyhén (1 pont), közepesen (2 pont) vagy erősen (3 pont). 

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a betegeknél megfigyelhető volt-e az orrpolipra adott 
pontszám csökkenése a vizsgálat alatt. Az orrpolipra adott pontszám meghatározásához a 
kutatók egy kamerával felszerelt eszközt használtak, amelyet a betegek orrába helyeztek a 
polipok méretének megállapítására.  

A 28 hetes kezelés után mindenkinél abbahagyták a Xolair® alkalmazását. Ezután továbbra is 
találkoztak az orvosukkal a vizsgálat utánkövető szakasza alatt még 24 héten keresztül. A 
résztvevők a jelen vizsgálat utánkövető szakasza alatt is használták a szteroidos orrspray-t. 

Arra kértük a résztvevőket, hogy az utánkövető szakasz alatt továbbra is naponta jegyezzék 
fel az orrtüneteiket az eNaplójukba. A résztvevők telefonos interjún vettek részt minden 
hónapban, hogy beszámoljanak az orrtüneteikről. Emellett 3 havonta ellátogattak az orvosi 
rendelőbe is további vérvizsgálatokra és az orrtüneteikkel kapcsolatos vizsgálatokra, hogy 
kiderüljön, hogyan reagál a szervezetük gyógyszerre. 

A vizsgálat befejeződött, ezáltal jelenleg nem kezelnek betegeket a vizsgálati 
készítményekkel. Arról, hogy mi történt a vizsgálat alatt, további információkat talál az 
alábbiakban. 

  

 
 

4. Milyen eredményekkel zárult a vizsgálat? 

1. kérdés: Továbbra is tapasztalható volt javulás a résztvevőknél az orrdugulást és az 
orrpolipok méretét illetően a hosszabb távú Xolair®-kezelés után? 

A résztvevők minden reggel értékelték az orrdugulást az eNaplójukban. Az „Eldugult-e az 
orra?” kérdésre való választ rögzítették a következők egyikével: egyáltalán nem (0 pont), 
enyhén (1 pont), közepesen (2 pont) vagy erősen (3 pont). A kutatók az orrdugulás 
mértékében a vizsgálat során bekövetkezett változást figyelték. Az egyes hónapok végén 
kapott átlagos napi pontszámokat összehasonlították az eredeti vizsgálatok elején a kezelés 
előtt megállapított pontszámmal. 

A vizsgálat alatt az orrpolipra adott pontszám meghatározásához a kutatók egy kamerával 
felszerelt eszközt használtak, amelyet a betegek orrába helyeztek a polipok méretének 
megállapítására. 12 hetente meghatározták a résztvevők orrpolipra adott pontszámát, és a 
kezelés előtti értékeikhez hasonlították őket. 

Az eredeti vizsgálatok vége Kezelési szakasz 
28 hét 

Utánkövető szakasz 
24 hét 

A vizsgálatban 

résztvevő 

betegek 

kiválasztása 

28 

napon 

belül Minden résztvevő Xolair®-t kap. 

A résztvevők naponta feljegyzik a tüneteiket 

az eNaplójukba, és további vizsgálatok 

elvégzésére megjelennek az orvosnál a 

megbeszélt időpontokban. 

A résztvevők abbahagyják a Xolair® 

alkalmazását, de továbbra is naponta 

feljegyzik a tüneteiket az eNaplójukba, 

havonta beszámolnak róluk a telefonhívások 

alkalmával, és további vizsgálatok 

elvégzésére 3 havonta megjelennek az 

orvosnál. 

Szteroidos orrspray 
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A kutatók a rövidebb eredeti vizsgálatok alatt Xolair®-t kapó résztvevőknél és a jelen 
vizsgálat további 28 hetes kezelési szakasza alatt Xolair®-t kapó résztvevőknél megállapított 
eredményeket vizsgálták. Ez segítségükre volt a gyógyszer hosszabb távú előnyeinek 
megállapításában.  

A résztvevőknél átlagosan további javulást tapasztaltak az orrdugulást és az 
orrpolipok méretét illetően a hosszabb távú Xolair®-kezelés alkalmazásával a nyílt 
elrendezésű, kiterjesztett kezelési szakaszban.  
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Orrdugulás javulása 

Hét 

Eredeti vizsgálat 
A nyílt elrendezésű 

kiterjesztés kezelési 

szakasza 

Orrpolipra adott pontszám 
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A pontszám javulása 

Hét 

Eredeti vizsgálat A nyílt elrendezésű 

kiterjesztés kezelési 

szakasza 
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2. kérdés: Amikor a résztvevők abbahagyták a Xolair®-kezelést a vizsgálat 
utánkövető szakasza alatt, mennyi ideig maradtak fenn a kezelés előnyös hatásai? 

A kutatók összehasonlították a résztvevők utánkövető szakasza alatt mért és a kezelési 
szakasz végén mért orrpolipra adott pontszámait és orrdugulásra adott pontszámait. Ezzel 
meg akarták határozni, hogy a kezelés abbahagyása után hogyan változtak a pontszámok.  

Átlagosan az orrdugulás és az orrpolipok mérete fokozatosan rosszabbodott a 
résztvevőknél a kezelés abbahagyása után (szürke négyzetek). Ugyanakkor a 
pontszámaik a Xolair® alkalmazása előtti állapothoz képest még így is javultak. 
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Orrdugulás javulása 

Mindenki abbahagyja 

a Xolair® 

alkalmazását 

Nincs kezelés 

Eredeti vizsgálat A nyílt elrendezésű 

kiterjesztés 

kezelési szakasza 

A nyílt elrendezésű 

kiterjesztés 

utánkövető szakasza 

Hét 
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3. kérdés: Milyen válasz volt tapasztalható az orrdugulás és az orrpolipok mérete 
tekintetében azoknál a résztvevőknél, akik az eredeti vizsgálatok során placebót 
kaptak, amikor ebben a vizsgálatban először kaptak Xolair®-t? 

Eredeti vizsgálat A nyílt elrendezésű 

kiterjesztés 

kezelési szakasza 

A nyílt elrendezésű 

kiterjesztés 

utánkövető szakasza 

Mindenki abbahagyja 

a Xolair® 

alkalmazását 

Nincs kezelés 

Orrpolipra adott pontszám 

Hét 

A pontszám javulása 
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A jelen vizsgálat kezelési szakasza során Xolair®-t kapó résztvevők fele előzőleg, az eredeti 
vizsgálatukban placebót kapott. A résztvevők másik fele Xolair®-t kapott az eredeti 
vizsgálatuk és a jelen vizsgálat alatt is. A kutatók ennek a 2 csoportnak az orrdugulásra adott 
pontszámait és orrpolipra adott pontszámait vizsgálták a hosszabb távú Xolair®-kezelés 
előnyeinek és a Xolair®-t először alkalmazóknál elért előnyök összehasonlítására.  

• Átlagosan azon betegeknél, akik a jelen vizsgálat kezelési szakaszában kaptak 
először Xolair®-t (kék háromszögek), az orrdugulásban és az orrpolipok 
méretében gyors javulást tapasztaltak.  

• Az említett gyors javulás hasonló volt ahhoz, amit azoknál a résztvevőknél 
tapasztaltak, akik a Xolair®-t az eredeti vizsgálatokban kapták először (kék 
négyzetek). 

• Az 52. hétnél a hosszabb távú Xolair®-kezelést kapó résztvevőknél (kék 
négyzetek) általánosságban javult az orrdugulás és az orrpolipra adott 
pontszám összehasonlítva azokkal a résztvevőkkel, akik a jelen vizsgálatban 
kaptak először Xolair®-t (kék háromszögek).  

A résztvevők attól függetlenül, hogy mikor kezdték el a kezelést, javulást 
tapasztaltak az orrdugulást és az orrpolipok méretét illetően.  
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szakasza 

Placebo (eredeti vizsgálat) 

Xolair® (eredeti vizsgálat és kezelési szakasz) Xolair® (kezelési szakasz) 

Nincs kezelés (utánkövető szakasz) 

Nincs kezelés (utánkövető szakasz) 
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Orrpolipra adott pontszám 
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4. kérdés Tapasztalható volt-e további javulás az orrpolipózisban szenvedő betegek 
közérzetében a hosszabb távú Xolair®-kezelés után? 

A kutatók a vizsgálóhelyi vizitek alkalmával megkérdezték a résztvevőket a jelen vizsgálat 
alatti közérzetükről egy 22 kérdést tartalmazó kérdőív (Sino-Nasal Outcome Test, röviden 
SNOT-22) segítségével. A kérdőív segítségével a résztvevők értékelték az orrpolipok hatását 
az orrtüneteikre, a fül- és arctüneteikre, az alvási tüneteikre és az érzelmi tüneteikre az 
előző 2 hét folyamán. Minden tünetet a következők egyikével értékeltek: nem okozott 
problémát (0 pont), nagyon enyhe problémát okozott (1 pont), enyhe vagy csekély 
problémát okozott (2 pont), közepes súlyosságú problémát okozott (3 pont), súlyos 
problémát okozott (4 pont) vagy a lehető legsúlyosabb problémát okozta (5 pont). A kutatók 
minden egyes vizsgálóhelyi vizit alkalmával kiszámolták a résztvevők teljes pontszámát, és 
ezt a pontszámot összehasonlították a kezelés előtti összpontszámmal, hogy megállapítsák a 
vizsgálat kezdete óta a résztvevők közérzetében bekövetkezett változást. A pontszám 
csökkenése a tünetekben és a közérzetben bekövetkező javulást jelent. 

• Azoknál a résztvevőknél, akik az eredeti vizsgálatok alatt Xolair®-t kaptak (kék 
négyzetek), a jelen vizsgálat kezelési szakasza alatt további csökkenést tapasztaltak a 
tünetek közérzetre kifejtett hatásában. 

• Azoknál a résztvevőknél, akik az eredeti vizsgálatok alatt placebót kaptak (kék 
háromszögek), jelentős csökkenést tapasztaltak a tünetek közérzetre kifejtett 
hatásában azután, hogy a jelen vizsgálat kezelési szakasza alatt először kaptak 
Xolair®-t. 

• Amikor a résztvevők abbahagyták a Xolair® alkalmazását a jelen vizsgálat utánkövető 
szakasza alatt, a tüneteik fokozatosan rosszabbodtak, függetlenül attól, hogy milyen 
hosszú ideig kaptak kezelést (szürke háromszögek és négyzetek). Ugyanakkor a 
tüneteik és a pontszámaik a Xolair® alkalmazása előtti állapothoz képest még így is 
javultak. 

A résztvevők jellemzően javult közérzetről számoltak be a jelen vizsgálat kezelési 
szakasza alatt. Ez attól függetlenül jellemző volt, hogy az eredeti vizsgálatokban 
Xolair®-t kaptak-e.  

 
5. Milyen mellékhatásokat észleltek? 
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A mellékhatások (más néven nemkívánatos hatások) a vizsgálat alatt előforduló nem kívánt 
egészségügyi problémák (mint például a fejfájás). 

A jelen vizsgálat alatt egyetlen Xolair® -t kapó beteg sem tapasztalt a gyógyszerhez köthető 

súlyos mellékhatást. Egy beteg abbahagyta a Xolair® alkalmazását a gyógyszerhez köthető 
viszketés (pruritusz) miatt. Egy beteget prosztatarákkal diagnosztizáltak, amelyet nem a 
Xolair®-kezelésnek tulajdonítottak. Egy beteget autoimmun májgyulladással 
diagnosztizáltak, amelyet nem a Xolair®-kezelésnek tulajdonítottak. 

A jelen vizsgálat kezelési szakasza során a résztvevők több mint 5%-ánál előforduló 
nemkívánatos esemény nem jelentkezett. A leggyakoribb esemény az orr-garat gyulladás (az 
orr és a torok duzzanata) volt, amely 12 résztvevőnél (4,8%) fordult elő ebben a 
vizsgálatban. 

Összességében elmondható, hogy a Xolair®-t ebben a vizsgálatban jól tolerálták. A 

biztonságosságra vonatkozó adatok hasonlítottak a Xolair® más betegségek (így például az 
asztma és a csalánkiütés) esetében megfigyelt biztonságossági adataira. 

 
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 bemutatott információk egy olyan nyílt elrendezésű, kiterjesztett vizsgálatból 
származnak, amelyet 249, orrpolipózisban szenvedő, korábban vagy a POLYP 1 vagy a POLYP 
2 vizsgálatot befejező beteg bevonásával végeztek. Az eredmények segítik a kutatókat 
abban, hogy többet megtudjanak az orrpolipokról és a Xolair®-ről. 

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. Vannak más, jelenleg folyamatban lévő vagy tervezett vizsgálatok? 

A jelen vizsgálat 2019 márciusában kezdődött és 2020 márciusában ért véget. Ez az 
összefoglaló a vizsgálat 2020 márciusi befejezéséig megismert főbb vizsgálati eredményeket 
mutatja be. A jelen összefoglaló írásakor (2020 novembere) a vizsgálat befejeződött, és új 
adat már nem kerül összegyűjtésre. 

Jelenleg nem tervezünk más olyan vizsgálatot, amelyben a Xolair®-t mint az orrpolipózis 
kezelését vizsgáljuk. 
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8. Hova fordulhatok, ha további információra van szükségem? 

A jelen vizsgálatról további információkat találhat az alábbi weboldalakon: 

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

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

Az eredeti POLYP 1 és POLYP 2 vizsgálatokról további információkat találhat az alábbi 
weboldalakon: 

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

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

Kihez fordulhatok, ha kérdéseim vannak a vizsgálattal kapcsolatban? 

Ha a jelen összefoglaló elolvasása után bármilyen további kérdése merül fel, kérjük, hogy: 

• lépjen kapcsolatba a svájci, bázeli központú F. Hoffman-La Roche vállalattal, illetve a 
Genentech (ha az Egyesült Államokban él) vagy a Novartis (ha Európában él) helyi 
irodájának egy 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. 
 
Ki szervezte és fedezte anyagilag ezt a vizsgálatot? 

Jelen vizsgálatot a Genentech, Inc., a Roche-csoport tagja és a Novartis Pharma AG szervezte 
és fedezte anyagilag. 
 
A vizsgálat teljes címe és egyéb azonosító információk: 

A vizsgálat teljes címe: „Az omalizumab nyílt elrendezésű, kiterjesztett vizsgálata 
orrpolipózissal társult krónikus rhinoszinuszitiszben szenvedő betegeknél”  

A vizsgálat a következőképp is említésre kerülhet: „Az omalizumab kiterjesztett vizsgálata 
orrpolipózissal társult krónikus rhinoszinuszitiszben szenvedő résztvevőknél” 

• A vizsgálati terv száma: WA40169. 

• A ClinicalTrials.gov oldalon a vizsgálat azonosítója: NCT03478930. 

• A vizsgálat EudraCT-száma: 2017-003450-16. 
 

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

