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Prowadzone metodą otwartej próby, przedłużenie dwóch identycznych 
badań o akronimach POLYP 1 oraz POLYP 2, w których porównywano 
lek Xolair® z placebo u osób z polipami nosa, u których utrzymywał się 

stan zapalny nosa i zatok 
 

Pełny tytuł badania podano na końcu podsumowania. 
 

O tym dokumencie 

Jest to podsumowanie wyników badania klinicznego (dalej 
zwanego skrótowo badaniem) przeznaczone dla: 

• ogółu społeczeństwa,  

• osób uczestniczących w badaniu.  

Podsumowanie to oddaje stan wiedzy na dzień jego sporządzenia 
(listopad 2020 r.). W późniejszym terminie mogły pojawić się nowe 
informacje. 

 

Spis treści 

1. Ogólne informacje  
o badaniu 

2. Kto uczestniczył w 
badaniu? 

3. Co działo się w 
trakcie badania? 

4. Jakie były wyniki 
badania? 

5. Jakie były zdarzenia 
niepożądane? 

6. Czy badanie 
pomogło w 
rozwoju nauki? 

7. Czy prowadzone są 
bądź planowane 
inne badania? 

8. Gdzie można 
znaleźć dodatkowe 
informacje? 

Badanie rozpoczęło się w marcu 2019 i zakończyło w marcu 2020 r. 
W podsumowaniu zawarto pełne wyniki badania aż do czasu jego 
zakończenia w marcu 2020 r. 

Pojedyncze badanie nie jest w stanie dostarczyć informacji na 
temat ryzyka i korzyści związanych z lekiem. Do zgromadzenia 
niezbędnej wiedzy potrzebnych jest wiele badań z udziałem wielu 
osób. Wyniki tego badania mogą różnić się od wyników innych 
badań tego samego leku. 

• Nie należy podejmować decyzji terapeutycznych, bazując 
wyłącznie na tym podsumowaniu — należy zawsze przed 
podjęciem takich decyzji zwrócić się do lekarza. 

 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom badania 

Osoby uczestniczące w badaniu pomogły naukowcom uzyskać odpowiedzi na istotne pytania 
dotyczące miękkich narośli występujących w nosie (polipów nosa) oraz badanego leku o 
nazwie Xolair®. 
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Podstawowe informacje o badaniu 

• Badanie przeprowadzono w celu 
oceny leku (nazywanego 
badanym lekiem lub, konkretniej, 
lekiem Xolair®) u osób z polipami 
nosa, u których utrzymywał się 
obrzęk zatok i wnętrza nosa. 

• Badanie tego rodzaju nazywa się 
prowadzonym metodą otwartej 
próby, przedłużeniem badania. 
Tego typu badania są czasami 
dostępne po ukończeniu badania 
klinicznego. Osoby uczestniczące 
w pierwotnym badaniu mogą 
zdecydować się na udział w 
prowadzonym metodą otwartej 
próby, przedłużeniu badania i 
dalej otrzymywać badany lek.  

• W badaniu wzięło udział 249 
osób.  
Zakończyły one udział w 1 albo 2 
wcześniejszych próbach z 
badanym lekiem (Xolair®) 
porównywanym z placebo, które 
wyglądało jak badany lek, ale nie 
miało terapeutycznego wpływu 
na organizm. W niniejszym 
podsumowaniu takie 
wcześniejsze próby nazywane są 
badaniami pierwotnymi. 

• Uczestnicy badania otrzymywali 
Xolair® przez  
28 tygodni, niezależnie od leków, 
jakie otrzymali w pierwotnych 
badaniach. 

• Po upływie 28 tygodni naukowcy 
prowadzili obserwację kontrolą 
uczestników przez kolejne 24 
tygodnie. W tym okresie 
uczestnicy nie otrzymywali leku 
Xolair®. 

 

• W porównaniu z krótkoterminowym 
leczeniem stosowanym  
w badaniach pierwotnych u osób 
otrzymujących w tym badaniu Xolair® przez 
dłuższy czas:  

o utrzymywał się mniejszy stopień 
przekrwienia błony śluzowej nosa;  

o zmniejszyły się rozmiary polipów; 
o utrzymywało się lepsze 

samopoczucie; 
o było mniej objawów choroby. 

• Po odstawieniu u uczestników leku Xolair® 
stan polipów nosa  
i przekrwienia błony śluzowej nosa 
stopniowo pogarszał się. Mimo to wyniki te 
były wciąż lepsze niż wyniki uzyskane przed 
podaniem leku Xolair®. 

• U osób otrzymujących w tym badaniu po raz 
pierwszy  
Xolair® stopień przekrwienia błony śluzowej 
nosa oraz  
wielkość polipów szybko zmniejszały się.  
Poprawa była podobna do poprawy u 
pacjentów otrzymujących po raz pierwszy 
Xolair® w jednym z badań pierwotnych. 

• Ogólnie w  
prowadzonym metodą otwartej próby, 
przedłużeniu badania Xolair® był dobrze 
tolerowany. Bezpieczeństwo stosowania 
odpowiadało profilowi  
bezpieczeństwa leku Xolair® stosowanego w 
innych wskazaniach  
(jak np. astma i pokrzywka). 
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1. Ogólne informacje o badaniu 
 
Dlaczego przeprowadzono to badanie? 

Polipy nosa to miękkie, bezbolesne narośle występujące we wnętrzu nosa. Mogą pojawić się 
u osób, u których długotrwale utrzymuje się obrzęk (zwany stanem zapalnym) nosa i zatok, 
nazywany przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Zatoki to połączony układ pustych 
przestrzeni w kościach czaszki i twarzy. Odpowiadają one za wytwarzanie śluzu 
nawilżającego wnętrze nosa. Jeśli z czasem obrzęk nie ustępuje, u niektórych osób pojawiają 
się polipy nosa.  

U osób z polipami nosa mogą wystąpić następujące objawy:  

• zatkany lub niedrożny nos (stan nazywany przekrwieniem błony śluzowej nosa),  

• katar; 

• osłabiony węch;  

• gęsty, żółty lub zielony wysięk śluzowy z nosa;  

• kaszel;  

• uczucie ucisku w zatokach lub ból twarzy.  

Obecnie stosowane u osób z polipami nosa leki mają zmniejszać obrzęk i osłabiać objawy. Do 
tego typu leków zwykle należą aerozole do nosa ze steroidami, steroidy w tabletkach oraz 
antybiotyki. Jednak u wielu osób objawy utrzymują się i przeszkadzają w codziennych 
sprawach — konieczne jest ulepszenie leków. Niektórzy pacjenci potrzebują operacyjnego 
usuwania polipów nosa, ale nie jest to rozwiązanie trwałe, ponieważ polipy często 
powracają. 

Naukowcy odkryli, że obrzęk w przypadku polipów nosa przypomina obrzęk przy astmie, 
kiedy drogi oddechowe stają się wrażliwe i towarzyszy temu stan zapalny. Ponieważ obrzęk 
jest podobny, naukowcy testują istniejące leki przeciw astmie, jak Xolair®, aby sprawdzić, czy 
mogą pomóc osobom z polipami nosa. W tym badaniu przede wszystkim sprawdzano 
długoterminowe bezpieczeństwo stosowania i stopień zmniejszania obrzęku po 
zastosowaniu leku Xolair® u pacjentów z polipami nosa. 
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Czym jest badany lek? 

Przedmiotem badania był lek Xolair® (omalizumab). Xolair® jest od 2003 r. dopuszczony do 
stosowania w leczeniu astmy, a od 2014 r. — przewlekłej pokrzywki (choroby nazywanej 
przewlekłą idiopatyczną/spontaniczną pokrzywką). 

• Nazwę Xolair® wymawia się jak „zoll-er”. 

• Nazwę omalizumab wymawia się tak, jak się zapisuje. 
• Xolair® zawiera pewien rodzaj białka, nazywany przeciwciałem. Działa przez 

przyłączanie się do drugiego przeciwciała (nazywanego IgE) i blokowanie go. IgE 
zwykle wywołuje objawy alergiczne i obrzęk towarzyszący alergii. Jeśli Xolair® 
zablokuje IgE, może ograniczyć takie objawy i zmniejszyć wspomniany obrzęk. 

• Xolair® podaje się w formie wstrzyknięć pod powierzchnię skóry co 2 albo 4 
tygodnie. 

W identycznych badaniach pierwotnych (o akronimach POLYP 1 i POLYP 2) Xolair® 
porównywano z placebo. 

• Placebo wymawia się tak, jak się zapisuje. 

• Placebo wyglądało identycznie jak Xolair®, ale nie zawierało prawdziwego leku. 
Oznacza to, że nie działało leczniczo na organizm. 

• Placebo podawano w formie wstrzyknięć podskórnych, tak jak Xolair®. 

• W pierwotnych badaniach naukowcy porównywali Xolair® z placebo, aby ustalić 
korzyści wynikające ze stosowania leku i zdarzenia niepożądane.  

 

Czego chcieli dowiedzieć się naukowcy? 

Naukowcy przeprowadzili to badanie, aby sprawdzić skutki stosowania leku Xolair® u osób z 
polipami nosa po upływie pewnego czasu od zakończenia badań pierwotnych (zwanych w 
tym dokumencie długoterminowymi). Chcieli dowiedzieć się, czy lek w dalszym ciągu 
pomaga zmniejszać rozmiar polipów nosa i ograniczać towarzyszące im objawy. Naukowcy 
zweryfikowali też, jak długo utrzymuje się korzystne działanie leku Xolair®  po przerwaniu 
jego stosowania (patrz punkt 4. „Jakie były wyniki badania?”). 

Chcieli też przekonać się, jak bezpieczny w stosowaniu jest lek — w tym celu sprawdzili, u ilu 
osób przyjmujących długoterminowo Xolair® pojawiały się zdarzenia niepożądane (patrz 
punkt 5. „Jakie były zdarzenia niepożądane?”). 

 
Główne pytania, na które naukowcy chcieli uzyskać odpowiedzi, to: 

1. Czy u osób po długoterminowym przyjmowaniu leku Xolair® utrzymują się mniejsze 
przekrwienia błony śluzowej i rozmiary polipów nosa? 

2. Jak długo po odstawieniu leku Xolair® w okresie obserwacji kontrolnej (patrz punkt 
3, gdzie podano dokładniejsze informacje o okresie obserwacji) w badaniu utrzymują 
się korzyści z leczenia? 

3. Jak zmieni się stopień przekrwienia błony śluzowej i rozmiar polipów nosa u osób, 
które otrzymywały placebo w pierwotnych badaniach i które otrzymały Xolair® po 
raz pierwszy w tym badaniu? 

 
Inne pytania, na które naukowcy szukali odpowiedzi, to: 

4. Czy u osób z polipami nosa utrzymuje się poprawa samopoczucia po 
długoterminowym przyjmowaniu leku Xolair®? 

5. Czy u osób stosujących długoterminowo Xolair® pojawiają się zdarzenia 
niepożądane, a jeśli tak, to jakie? Czy u osób przyjmujących Xolair® po raz pierwszy w 
tym badaniu występują jakieś zdarzenia niepożądane? 
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Jakiego rodzaju badanie prowadzono? 

Było to prowadzone metodą otwartej próby, przedłużenie badania. Oznacza to, że osoby, 
które uczestniczyły we wcześniejszym badaniu (zwanym badaniem pierwotnym), w dalszym 
ciągu przyjmowały badany lek. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak bezpieczny jest Xolair® w 
przypadku długoterminowego stosowania. Chcieli też sprawdzić, co dzieje się z lekiem 
Xolair® w organizmie przy dłuższym stosowaniu. Ponieważ było to badanie otwarte, zarówno 
uczestnicy, jak i lekarze prowadzący wiedzieli, że podawany jest Xolair® — inaczej niż w 
pierwotnych badaniach, w których uczestnicy mogli otrzymywać albo Xolair®, albo placebo. 

 

Gdzie i kiedy prowadzono badanie? 

Badanie rozpoczęło się w marcu 2019 i zakończyło w marcu 2020 r. W podsumowaniu 
zawarto pełne wyniki badania aż do czasu jego zakończenia w marcu 2020 r. 

Badanie prowadzono w 79 ośrodkach badawczych z 14 krajów Ameryki Północnej i Europy. 
Na poniższej mapie pokazano kraje, w których przeprowadzono badanie. 

 

 

 

• Belgia 

• Kanada 

• Czechy 

• Francja 

• Niemcy 

• Węgry 

• Meksyk 

• Polska 

• Portugalia 

• Rosja 

• Hiszpania 

• Ukraina 

• Wielka Brytania 

• Stany Zjednoczone 
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2. Kto uczestniczył w badaniu? 

W badaniu wzięło udział 249 osób z polipami nosa, które zakończyły udział w jednym z 
badań pierwotnych. Dokładniejsze informacje o uczestnikach badania podano poniżej. 

  

 

W badaniu mogły uczestniczyć osoby, które:  

• Zakończyły udział w jednym z badań pierwotnych. Obejmowało to przejście testów 
na koniec badania klinicznego, np. poddanie się procedurze, w ramach której do 
nosa wprowadzano instrument zaopatrzony w kamerę, by sprawdzić rozmiar 
polipów nosa (wideoendoskopia nosa). Badania te prowadzono bez odstawiania 
leku. Dodatkowe informacje o badaniach pierwotnych — patrz punkt 8. „Gdzie 
można znaleźć dodatkowe informacje?”; 

• Rejestrowały objawy w dzienniku elektronicznym — czyli na tablecie przekazanym 
każdemu uczestnikowi na początku badania pierwotnego — przez co najmniej 4 z 7 
dni w tygodniu poprzedzającym zakończenie pierwotnego badania. 

W badaniu nie mogły uczestniczyć osoby, u których: 

• W jednym z pierwotnych badań wystąpiła reakcja alergiczna na Xolair®; 

• W jednym z pierwotnych badań wystąpił poważny krwotok z nosa; 

• Stan zdrowia lub niewłaściwe wyniki testów danej osoby zdaniem lekarzy wykluczył 
bezpieczny udział w badaniu. 

 

Przedział wiekowy: 18 – 75 lat 
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3. Co działo się w trakcie badania? 

W trakcie badania uczestnicy otrzymywali Xolair® niezależnie od leków przyjętych podczas 
udziału w jednym z pierwotnych badań.  

Na zakończenie pierwotnych badań łącznie 249 osób zdecydowało się na udział w otwartym 
przedłużeniu badania: 

• 131 osób z badania POLYP 1, z czego 
o 68 osób, które wcześniej otrzymywały Xolair®, 
o 63 osoby, które wcześniej otrzymywały placebo, 

• 118 osób z badania POLYP 2, z czego 
o 55 osób, które wcześniej otrzymywały Xolair®, 
o 63 osoby, które wcześniej otrzymywały placebo, 
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Leczenie w tym badaniu obejmowało: 

• Xolair® (badany lek) — podawany w formie wstrzyknięcia podskórnego co 2 albo 4 
tygodnie, łącznie przez 28-tygodniowy okres badania. Dawka leku wynosiła 150–600 
mg, w zależności od masy ciała pacjenta i ilości IgE we krwi, 

• Aerozol do nosa ze steroidem — lek stosowany standardowo w przypadku polipów 
nosa, który pacjenci przyjmowali codziennie od początku badań pierwotnych. 

Pacjentom wydano dziennik elektroniczny, w którym oceniali każdego ranka stopień 
przekrwienia błony śluzowej nosa. Odpowiadali na pytanie: „Czy Pana/Pani nos jest 
zatkany?”, stosując skalę: wcale (0 punktów), nieznacznie (1 punkt), umiarkowanie (2 
punkty) albo bardzo (3 punkty). 

Naukowcy sprawdzali też, czy w trakcie badania zmniejszały się polipy nosa u uczestników. 
By określić rozmiar polipów nosa, naukowcy używali miarki z kamerą, wprowadzanej do 
nosa.  

Po 28 tygodniach wszyscy przestali przyjmować Xolair®. Pacjenci jednak zgłaszali się do 
lekarza przez kolejne 24 tygodnie obserwacji kontrolnej objętej tym badaniem. W tym 
okresie nadal przyjmowali aerozol do nosa ze steroidem. 

W okresie kontrolnym uczestnicy mieli codziennie oceniać stan nosa w elektronicznych 
dziennikach. Co miesiąc z pacjentami przeprowadzano też wywiad telefoniczny, w którym 
opisywali stan nosa. Pacjenci także co 3 miesiące zgłaszali się na dodatkowe badania krwi i 
stanu nosa, aby lekarz sprawdził, jak organizm reaguje na lek. 

Badanie obecnie zostało zakończone, więc żadna osoba nie przyjmuje już badanego leku. 
Poniżej podano dodatkowe informacje o tym, co działo się w trakcie badania. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

4. Jakie były wyniki badania? 

Pytanie 1: Czy u osób po długoterminowym przyjmowaniu leku Xolair® utrzymują się 
mniejsze przekrwienia błony śluzowej i rozmiary polipów nosa? 

Pacjenci każdego ranka oceniali w dzienniku elektronicznym stopień przekrwienia błony 
śluzowej nosa. Odpowiadali na pytanie: „Czy Pana/Pani nos jest zatkany?”, stosując skalę: 
wcale (0 punktów), nieznacznie (1 punkt), umiarkowanie (2 punkty) albo bardzo (3 punkty). 
Naukowcy oceniali stopień przekrwienia błony śluzowej nosa w trakcie badania. Średni 
dobowy wynik z końca każdego miesiąca porównywali z wynikiem z pierwotnych badań, 
zanim zaczęto pacjentom podawać lek. 

By określić rozmiar polipów nosa, naukowcy używali instrumentu z kamerą, wprowadzanego 
do nosa. Sprawdzali wynik dla polipów nosa co 12 tygodni i porównywali go z wartościami 
sprzed leczenia. 
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Naukowcy przyjrzeli się wynikom u pacjentów otrzymujących Xolair® podczas krótszych 
badań pierwotnych i w ciągu dodatkowych 28 tygodni leczenia w tym badaniu. Pomogło im 
to określić długoterminowe korzyści ze stosowania leku.  

Ogólnie u pacjentów utrzymywał się zmniejszony stopień przekrwienia błony 
śluzowej nosa i rozmiar polipów w przypadku długoterminowego przyjmowania 
leku Xolair® w ramach prowadzonego metodą otwartej próby, przedłużenia 
badania.  

 

  

Poprawa w zakresie przekrwienia 

błony śluzowej nosa 

Ocena przekrwienia błony śluzowej nosa  
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Pytanie 2: Jak długo po odstawieniu leku Xolair® w okresie obserwacji kontrolnej 
objętej badaniem utrzymują się korzyści z leczenia? 

Naukowcy porównali wyniki pacjentów dotyczące polipów nosa i przekrwienia błony 
śluzowej nosa w trakcie obserwacji kontrolnej z wynikami na koniec leczenia. Chcieli 
sprawdzić, czy wyniki zmieniały się po zakończeniu leczenia.  

Ogólnie u pacjentów po zakończeniu leczenia stopniowo zwiększały się stopień 
przekrwienia błony śluzowej i rozmiar polipów nosa (szare kwadraty). Niemniej 
jednak wyniki takie były wciąż lepsze od wyników sprzed stosowania leku Xolair®. 

Poprawa wyniku 

Ocena rozmiaru polipów nosa  
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Pytanie 3: Jak zmieni się stopień przekrwienia błony śluzowej i rozmiar polipów nosa 
u osób, które otrzymywały placebo w pierwotnych badaniach i które otrzymały 
Xolair® po raz pierwszy w tym badaniu?  

Ocena przekrwienia błony śluzowej nosa  
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Połowa osób stosujących Xolair® w tym badaniu wcześniej — w badaniu pierwotnym 
otrzymywała placebo. Druga połowa osób otrzymywała Xolair® zarówno w badaniu 
pierwotnym, jak i w tym badaniu. Naukowcy sprawdzili wyniki dotyczące przekrwienia błony 
śluzowej nosa i polipów nosa w tych dwóch grupach, aby porównać efekty 
długoterminowego stosowania leku Xolair® z efektami u pacjentów przyjmujących ten lek po 
raz pierwszy.  

• Ogólnie u pacjentów przyjmujących Xolair® po raz pierwszy w okresie 
leczenia w tym badaniu (niebieskie trójkąty) szybciej zmniejszały się stopień 
przekrwienia błony śluzowej i rozmiary polipów nosa.  

• Podobnie szybko następowała poprawa u pacjentów otrzymujących po raz 
pierwszy Xolair® w trakcie badań pierwotnych (niebieskie kwadraty). 

• Po 52 tygodniach pacjenci stosujący Xolair® długoterminowo (niebieskie 
kwadraty) zwykle odnotowywali mniejszy stopień przekrwienia błony 
śluzowej i mniejsze polipy nosa w porównaniu z pacjentami otrzymującymi 
Xolair® po raz pierwszy w trakcie tego badania (niebieskie trójkąty).  

Pacjenci zauważali poprawę w przypadku przekrwienia błony śluzowej i w 
przypadku polipów nosa niezależnie od tego, kiedy rozpoczynali leczenie.  
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Pytanie 4: Czy u osób z polipami nosa utrzymuje się poprawa samopoczucia po 
długoterminowym przyjmowaniu leku Xolair®? 

Naukowcy sprawdzali samopoczucie pacjentów podczas wizyt w klinice w trakcie tego 
badania, stosując 22-elementowy kwestionariusz, nazywany testem wyników leczenia zatok 
i nosa (w skrócie SNOT-22). W kwestionariuszu pacjenci oceniali wpływ polipów nosa na stan 
nosa, uszu, twarzy, na sen i emocje, występujące w ciągu wcześniejszych 2 tygodni. Każdy 
objaw był oceniany jako niesprawiający problemów (0 punktów), sprawiający bardzo 
nieznaczne problemy (1 punkt), sprawiający nieznaczne lub niewielkie problemy (2 punkty), 
sprawiający umiarkowane problemy (3 punkty), sprawiający poważne problemy (4 punkty) 
lub sprawiający najgorsze z możliwych problemy (5 punktów). Naukowcy określali całkowity 
wynik przy każdej wizycie w klinice i porównywali go z wynikiem uzyskiwanym przez 
pacjentów przed rozpoczęciem leczenia, aby określić zmianę samopoczucia od początku 
badania. Malejący wynik wskazywał na ustępowanie objawów i poprawę samopoczucia. 

• U pacjentów otrzymujących Xolair® w badaniach pierwotnych (niebieskie kwadraty) 
objawy coraz słabiej wpływały na ich samopoczucie podczas leczenia objętego tym 
badaniem i działanie takie utrzymywało się. 

• U pacjentów otrzymujących placebo w badaniach pierwotnych (niebieskie trójkąty) 
objawy miały ograniczony wpływ na ich samopoczucie po otrzymaniu leku Xolair® po 
raz pierwszy podczas leczenia objętego tym badaniem. 

• Po zakończeniu przyjmowania leku Xolair® w okresie obserwacji kontrolnej badania 
objawy stopniowo nasilały się, niezależnie od długości stosowania leczenia (szare 
trójkąty i kwadraty). Niemniej jednak te objawy i wyniki były wciąż korzystniejsze od 
wyników sprzed stosowania leku Xolair®. 

W okresie leczenia objętego badaniem pacjenci zwykle zgłaszali poprawę 
samopoczucia. Następowała niezależnie od tego, czy pacjenci otrzymywali Xolair® 
w badaniach pierwotnych, czy nie.  
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5. Jakie były zdarzenia niepożądane? 

Zdarzenia niepożądane (znane również jako działania niepożądane) to niechciane problemy 
medyczne (np. ból głowy), które mogą pojawiać się w trakcie badania. 

W trakcie badania u żadnego z pacjentów przyjmujących Xolair® nie wystąpiły poważne 
zdarzenia niepożądane związane z działaniem leku. Jedna osoba przestała przyjmować 

Xolair® ze względu na towarzyszące swędzenie (świąd). U jednej osoby zdiagnozowano 
nowotwór prostaty, uznano jednak, że nie ma związku z przyjmowaniem leku Xolair®. U 
jednej osoby zdiagnozowano zapalenie wątroby na podłożu autoimmunologicznym, jednak 
uznano je za niezwiązane z przyjmowaniem leku Xolair®. 

W okresie leczenia objętego badaniem u ponad 5% pacjentów nie występowały zdarzenia 
niepożądane. Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym było zapalenie błony śluzowej nosa i 
gardła (obrzęk nosa i gardła) — wystąpiło u 12 (4,8%) uczestników badania. 

Ogólnie Xolair® był dobrze tolerowany w trakcie badania. Bezpieczeństwo stosowania 

odpowiadało profilowi bezpieczeństwa leku Xolair® stosowanego w innych wskazaniach (jak 
np. astma i pokrzywka). 

 
Inne zdarzenia niepożądane 

Informacje o innych zdarzeniach niepożądanych, których nie wymieniono w powyższym 
punkcie, można znaleźć w wykazie stron internetowych na końcu podsumowania — patrz 
punkt 8. 

 

6. Czy badanie pomogło w rozwoju nauki? 

W dokumencie tym podano informacje z prowadzonego metodą otwartej próby, 
przedłużenia badania z udziałem 249 osób z polipami nosa, które wcześniej zakończyły 
udział w badaniach POLYP 1 albo POLYP 2. Wyniki pomagają naukowcom poszerzyć wiedzę 
na temat polipów nosa i leku Xolair®. 

Pojedyncze badanie nie jest w stanie dostarczyć informacji na temat ryzyka i korzyści 
związanych z lekiem. Do zgromadzenia niezbędnej wiedzy potrzebnych jest wiele badań z 
udziałem wielu osób. Wyniki tego badania mogą różnić się od wyników innych badań tego 
samego leku.  

Nie należy podejmować decyzji terapeutycznych, bazując wyłącznie na tym podsumowaniu 
— należy zawsze przed podjęciem takich decyzji zwrócić się do lekarza. 
 

7. Czy prowadzone są bądź planowane inne badania? 

Omawiane badanie rozpoczęło się w marcu 2019 i zakończyło w marcu 2020 r. W 
podsumowaniu zawarto główne wyniki, uzyskane na koniec badania w marcu 2020 r. W 
momencie sporządzania tego podsumowania (listopad 2020 r.) badanie jest już zakończone i 
nie są zbierane dodatkowe informacje. 

Obecnie nie planuje się innych badań z lekiem Xolair®, stosowanym w leczeniu polipów 
nosa. 
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8. Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje? 

Dodatkowe informacje o tym badaniu dostępne są na poniższych stronach internetowych: 

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

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

Dodatkowe informacje o pierwotnych badaniach POLYP 1 i POLYP 2 dostępne są na 
poniższych stronach internetowych: 

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

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

Do kogo można zwrócić się z pytaniami na temat tego badania? 

W przypadku dodatkowych pytań, pojawiających się po przeczytaniu tego podsumowania: 

• można kontaktować się z firmą F. Hoffman-La Roche w Bazylei w Szwajcarii albo z 
lokalnym biurem firm Genentech (na terenie USA) lub Novartis (na terenie Europy). 

Uczestnicy badania, którzy mają pytania dotyczące wyników: 

• powinni porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie lub personelem w szpitalu 
bądź w klinice, w których odbyło się badanie. 

Pacjenci, którzy mają pytania na temat swojego leczenia: 

• powinni porozmawiać z lekarzem prowadzącym leczenie. 
 
Kto zorganizował i opłacił badanie? 

Badanie zostało zorganizowane i opłacone przez firmę Genentech, Inc., należącą do Roche 
Group, oraz Novartis Pharma AG. 
 
Pełny tytuł badania i inne informacje identyfikacyjne 

Pełny tytuł badania: „Prowadzone metodą otwartej próby przedłużenie badania klinicznego 
dotyczącego stosowania omalizumabu u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok z 
polipami nosa”  

Badanie nazywane jest też „przedłużeniem badania omalizumabu u uczestników z 
przewlekłym zapaleniem zatok z polipami nosa”. 

• Numer protokołu badania: WA40169. 

• Identyfikator ClinicalTrials.gov badania: NCT03478930. 

• Numer EudraCT badania: 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

