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Відкрите дослідження-продовження двох ідентичних досліджень 
під назвою POLYP 1 та POLYP 2, що порівнюють Ксолар та плацебо у 

пацієнтів з хронічним риносинуситом з назальними поліпами 
 
Повну назву дослідження наведено в кінці цього огляду. 

Опис цього огляду 

У цьому документі представлено короткий огляд результатів 
клінічного випробування (що в цьому документі називається 
«дослідженням»), складений для: 

• членів громадськості та 

• пацієнтів, які брали участь у дослідженні. 

Цей огляд ґрунтується на інформації, що була відома на 
момент його написання (у листопаді 2020 р.). Зараз може бути 
відома якась додаткова інформація. 

Дослідження почалось у березні 2019 року та закінчилось у 
березні 2020 року. У цьому огляді представлені результати, 
отримані за весь період дослідження, аж до його завершення 
в березні 2020 р. 

Жодне окреме дослідження не може розповісти нам геть усе 
про користь лікарського препарату та ризики, пов’язані з його 
застосуванням. Щоб дізнатися про все, що нам потрібно, 
необхідно багато досліджень за участю великої кількості 
людей. Результати цього дослідження можуть відрізнятися від 
результатів інших досліджень того самого препарату. 

• Це означає, що Вам не слід приймати рішення 
ґрунтуючись лише на цьому огляді — завжди радьтеся 
зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які рішення 
щодо свого лікування. 

 
 
 
 
 
Дякуємо пацієнтам, які брали участь у цьому дослідженні! 

Завдяки участі цих людей дослідники змогли отримати відповіді на важливі запитання про 
розростання м’яких тканин всередині носа (що називаються назальними поліпами) і 
досліджуваний препарат під назвою Ксолар®. 

 

Зміст огляду 

1. Загальна 
інформація про 
це дослідження 

2. Хто брав участь у 
цьому 
дослідженні? 

3. Що відбувалося 
під час 
дослідження? 

4. Якими є 
результати 
дослідження? 

5. Які спостерігалися 
побічні ефекти? 

6. Про що допомогло 
дізнатися це 
дослідження? 

7. Чи проводяться 
інші дослідження, 
або чи планується 
їхнє проведення? 

8. Де можна знайти 
додаткову 
інформацію? 
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Основна інформація про це дослідження 

• Це дослідження проводилося 
для оцінки лікарського 
препарату (який називається 
«досліджуваним препаратом», 
якщо конкретніше — Ксоларом®) 
при його застосуванні в пацієнтів 
із назальними поліпами та 
поточним набряком носових 
пазух і тканин всередині носа. 

• Дослідження такого типу 
називаються відкритими 
розширеними дослідженнями. 
Такі дослідження іноді 
проводяться після завершення 
основного клінічного 
дослідження. Учасники 
початкового дослідження 
можуть вирішити взяти участь у 
відкритому розширеному 
дослідженні та продовжити 
лікування досліджуваним 
препаратом. 

• У цьому дослідженні взяли 
участь 249 пацієнтів. Раніше вони 
завершили 1 з 2 попередніх 
випробувань досліджуваного 
препарату (під назвою Ксолар®), 
в якому його порівнювали із 
плацебо — препаратом, який 
виглядає так само, як 
досліджуваний препарат, але не 
чинить лікарської дії на організм. 
У цьому огляді попередні 
випробування називаються 
«початковими дослідженнями». 

• Учасники цього дослідження 
отримували Ксолар® протягом 
28 тижнів незалежно від того, 
яке лікування їм проводилося в 
початкових дослідженнях. 

• Після закінчення цього 28-
тижневого періоду дослідники 
спостерігали за учасниками ще 
протягом 24 тижнів. Протягом 
цього часу пацієнти не 
отримували Ксолар®. 

• Порівняно з початковими дослідженнями, 
в яких лікування було короткостроковим, у цьому 
дослідженні в пацієнтів, які отримували Ксолар® 
протягом додаткового періоду часу, 
спостерігалося: 

o подальше полегшення закладеності носа; 
o зменшення розміру назальних поліпів; 
o подальше поліпшення самопочуття; 
o симптоми менше турбували пацієнтів. 

• Після припинення лікування Ксоларом® у 
пацієнтів спостерігалося поступове погіршення 
балів за шкалою оцінки назальних поліпів і 
шкалою закладеності носа. Однак ці показники 
залишалися нижчими, ніж до початку лікування 
Ксоларом®. 

• У пацієнтів, які вперше отримували Ксолар® під 
час цього дослідження, спостерігалося більш 
швидке полегшення закладеності носа та 
зменшення 
розміру назальних поліпів під час лікування цим 
препаратом. 
Це покращення було таким самим, як те, що 
спостерігалось у пацієнтів, які вперше 
отримували Ксолар® в одному з початкових 
досліджень. 

• У цьому відкритому розширеному 
дослідженні Ксолар® загалом добре 
переносився. Показники безпечності 
Ксолару® узгоджувались із наявними в нас 
даними щодо його безпечності в пацієнтів з 
іншими захворюваннями (такими як 
бронхіальна астма та кропивниця). 
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1. Загальна інформація про це дослідження 

 
Навіщо проводилося це дослідження? 

Назальні поліпи — це безболісні розростання м’яких тканин всередині носа. Назальні 
поліпи можуть виникати, коли тривалий час зберігається набряк (тобто запалення) 
носової порожнини та носових пазух, це захворювання називається хронічним 
риносинуситом. Синуси — це система з’єднаних між собою порожнин у кістках черепа та 
обличчя. У них виробляється слиз для зволоження внутрішньої поверхні носа. З часом, 
якщо набряк не зменшується, у деяких людей виникають назальні поліпи. 

У пацієнтів із назальними поліпами можуть бути такі симптоми: 

• закладеність носа (утруднене носове дихання); 

• нежить; 

• погіршення нюху; 

• виділення з носа густого жовтого або зеленого слизу; 

• кашель; 

• відчуття тиску в пазухах або біль у ділянці обличчя. 

Сучасні препарати для лікування назальних поліпів призначені для зменшення набряку 
та полегшення симптомів. Зазвичай застосовуються такі препарати, як кортикостероїди у 
вигляді назального спрею чи таблеток і антибіотики. Однак у багатьох пацієнтів 
симптоми все одно зберігаються та заважають їхньому повсякденному життю, тому 
потрібні дієвіші препарати. Деякі пацієнти потребують хірургічного втручання з 
видалення назальних поліпів, але це не забезпечує остаточного вилікування, оскільки 
поліпи часто виникають знову. 

Вчені виявили, що характер набряку у тканинах назальних поліпів такий самий, що й при 
бронхіальній астмі — захворюванні, при якому спостерігається підвищена чутливість і 
запалення дихальних шляхів. Враховуючи однаковий характер набряку, вчені 
випробовують існуючі препарати для лікування бронхіальної астми, такі як Ксолар®, щоб 
визначити, чи не можуть вони також допомогти при назальних поліпах. Зокрема в цьому 
дослідженні вивчалася безпечність Ксолару® при тривалішому застосуванні та його 
здатність зменшувати набряк і полегшувати симптоми в пацієнтів із назальними 
поліпами. 
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Що собою являє досліджуваний препарат? 

Основним предметом цього дослідження був лікарський препарат під назвою Ксолар® (також 
відомий як омалізумаб). Ксолар® вже був схвалений для лікування бронхіальної астми у 2003 р. і 
для лікування кропивниці, що зберігається тривалий час (захворювання під назвою хронічна 
ідіопатична [спонтанна] кропивниця), у 2014 р. 

• Ксолар® вимовляється як «ксо-лАр». 

• Омалізумаб вимовляється як «о-ма-лі-зу-мАб». 

• Препарат Ксолар® являє собою певний різновид білка, який називається антитілом. Він 
діє шляхом зв’язування з іншим антитілом під назвою IgE та його блокування. IgE 
зазвичай викликає симптоми алергії та алергічний набряк. Тому блокування IgE 
Ксоларом® може призвести до полегшення симптомів алергії та зменшення алергічного 
набряку. 

• Ксолар® вводиться шляхом підшкірних ін’єкцій 1 раз на 2 або 4 тижні. 

У 2 подібних початкових дослідженнях (під назвою POLYP 1 і POLYP 2) Ксолар® порівнювали із 
плацебо. 

• Це слово вимовляється як «пла-цЕ-бо». 

• Плацебо виглядає так само, як Ксолар®, але насправді не містить жодних лікарських 
речовин. Це означає, що воно не чинить лікарської дії на організм. 

• Плацебо вводили шляхом підшкірних ін’єкцій, так само, як Ксолар®. 

• У початкових дослідженнях дослідники порівнювали Ксолар® із плацебо, щоб вивчити 
користь від застосування цього препарату та (або) його побічні ефекти. 

 
Що хотіли з’ясувати дослідники? 

Дослідники провели це дослідження, щоб вивчити дію препарату Ксолар® у пацієнтів із 
назальними поліпами протягом додаткового періоду часу після завершення початкових 
досліджень (в цьому документі це називається ефектом тривалішого лікування). Вони хотіли 
дізнатися, чи буде й надалі зменшуватися розмір назальних поліпів і полегшуватися пов’язані з 
ними симптоми в разі продовження лікування препаратом. 
Дослідники також вивчали, як довго зберігається сприятливий ефект Ксолару® після припинення 
лікування (див. розділ 4 «Якими є результати дослідження?»). 

Вони також хотіли оцінити безпечність Ксолару®, визначивши, у скількох пацієнтів виникли 
побічні ефекти протягом тривалішого лікування в межах цього дослідження (див. розділ 5 «Які 
спостерігалися побічні ефекти?»). 

Основні запитаннями, на які дослідники шукали відповідь: 

1. Чи буде й надалі полегшуватися закладеність носа та зменшуватися розмір назальних 
поліпів під час тривалішого лікування Ксоларом®? 

2. Як довго зберігатиметься корисний ефект Ксолару® після припинення лікування в період 
подальшого спостереження цього дослідження (додаткова інформація про період 
подальшого спостереження наведена в розділі 3)? 

3. Яким чином зміняться закладеність носа та розмір назальних поліпів у пацієнтів, які в 
початкових дослідженнях отримували плацебо, коли вони вперше отримуватимуть 
Ксолар® під час цього дослідження? 

Інші запитання, на які дослідники шукали відповідь: 

4. Чи спостерігатиметься подальше покращення самопочуття в пацієнтів із назальними 
поліпами під час тривалішого лікування Ксоларом®? 

5. Чи виникнуть якісь побічні ефекти під час тривалішого лікування Ксоларом®, і якщо так, то 
які? Чи виникнуть якісь побічні ефекти в пацієнтів, які вперше отримуватимуть Ксолар® 
під час цього дослідження? 
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Якого типу було це дослідження? 

Це було відкрите розширене дослідження. Це означає, що в ньому продовжували 
лікування досліджуваним препаратом пацієнти, які раніше брали участь у його 
попередніх дослідженнях (що називаються початковими дослідженнями). Дослідники 
хотіли дізнатися, наскільки безпечним є триваліше застосування Ксолару®. Вони також 
хотіли вивчити, як організм людини переносить триваліше лікування Ксоларом®. 
Оскільки це дослідження було відкритим, як його учасники, так і лікарі-дослідники 
знали, що всі учасники отримували Ксолар®, на відміну від початкових досліджень, в 
яких пацієнти могли отримувати Ксолар® або плацебо. 

 

Коли й де проводилося дослідження? 

Це дослідження почалось у березні 2019 року та закінчилось у березні 2020 року. У 
цьому огляді представлені результати, отримані за весь період дослідження, аж до 
його завершення в березні 2020 р. 

Дослідження проводилося в 79 дослідницьких центрах, розташованих у 14 країнах 
Північної Америки та Європи. На представленій нижче мапі показані країни, де 
проводилося це дослідження. 

 

• Бельгія  

• Канада  

• Чеська 
Республіка  

• Франція  

• Німеччина 

• Угорщина  

• Мексика  

• Польща  

• Португалія 

• Росія  

• Іспанія  

• Україна  

• Велика 
Британія 

• Сполучені 
Штати Америки  
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2. Хто брав участь у цьому дослідженні? 

У цьому дослідженні брали участь 249 пацієнтів із назальними поліпами, які завершили 
одне з початкових досліджень. Нижче наведена детальніша інформація про учасників 
цього дослідження. 

 

Пацієнти могли взяти участь у дослідженні за таких умов: 

• Вони завершили одне з початкових досліджень. Серед іншого це означає, що 
вони пройшли обстеження наприкінці дослідження, зокрема процедуру, під час 
якої в ніс вводять інструмент із камерою для оцінки ступеня тяжкості назальних 
поліпів (вона називається назальна ендоскопія з відеозаписом). 
Вони пройшли ці обстеження, не припиняючи лікування досліджуваним 
препаратом. Додаткова інформація про початкові дослідження наведена в 
розділі 8 «Де можна знайти додаткову інформацію?» 

• Вони записували свої симптоми в електронному щоденнику, тобто у планшеті, 
що був наданий кожному учаснику початкових досліджень перед їх початком, 
щонайменше протягом 4 із 7 днів останнього тижня перед завершенням 
початкового дослідження. 

Пацієнти не могли взяти участь у дослідженні в будь-якому з таких випадків: 

• У них виникла алергічна реакція на Ксолар® в одному з початкових досліджень. 
• У них виникла тяжка носова кровотеча в одному з початкових досліджень. 
• У них було серйозне захворювання або відхилення в результатах обстеження, 

через яке, на думку лікарів, їхня участь у дослідженні могла бути небезпечною. 

160 із 249 учасників 
дослідження були 

чоловіками. 

89 із 249 учасників 
дослідження були 

жінками. 

Віковий діапазон: від 18 до 
75 років. 
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3. Що відбувалося під час дослідження? 

Під час цього дослідження всі пацієнти отримували Ксолар® незалежно від того, яке 
лікування їм проводилося під час участі в одному з початкових досліджень. 

Загалом 249 пацієнтів вирішили взяти участь у цьому відкритому розширеному 
дослідженні наприкінці початкових досліджень: 

• 131 учасник дослідження POLYP 1: 
o 68 пацієнтів, які раніше отримували Ксолар®; 
o 63 пацієнти, які раніше отримували плацебо. 

• 118 учасників дослідження POLYP 2: 
o 55 пацієнтів, які раніше отримували Ксолар®; 
o 63 пацієнти, які раніше отримували плацебо. 

 

POLYP 1 

Плацебо 
63 пацієнти 

POLYP 2 

Ксолар® 
68 пацієнтів 

Ксолар® 
55 пацієнтів 

Плацебо 
63 пацієнти 

Відкрите розширене 
дослідження — Ксолар®: 

249 пацієнтів 
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У цьому дослідженні проводилося таке лікування: 

• Ксолар® (досліджуваний препарат) — вводився шляхом підшкірних ін’єкцій 1 раз на 2 або 
4 тижні під час лікувального періоду цього дослідження, загалом протягом 28 тижнів. 
Його доза становила 150–600 мг залежно від маси тіла пацієнта та рівня IgE у нього в 
крові. 

• Назальний спрей із кортикостероїдом — стандартний препарат для лікування назальних 
поліпів, який пацієнти почали отримувати в початкових дослідженнях і продовжували 
щодня застосовувати протягом цього дослідження. 

Пацієнтам видали електронний щоденник, в якому потрібно було щоранку оцінювати тяжкість 
закладеності носа. Для цього потрібно було вибрати та записати один із таких варіантів відповіді 
на запитання «Чи у Вас закладений ніс?»: «зовсім ні» (0 балів), «злегка» (1 бал), «помірно» 
(2 бали) або «сильно» (3 бали). 

Дослідники також спостерігали, чи знижується в пацієнтів бал за шкалою оцінки назальних поліпів 
під час дослідження. Щоб визначити бал за шкалою оцінки назальних поліпів, дослідники 
вимірювали розмір поліпів шляхом уведення в ніс спеціального інструмента з камерою. 

Усі пацієнти припинили отримувати Ксолар® після закінчення 28 тижнів лікування. Проте вони 
продовжували відвідували лікаря ще протягом 24 тижнів під час періоду подальшого 
спостереження цього дослідження. Протягом періоду подальшого спостереження цього 
дослідження пацієнти продовжували застосовувати назальний спрей із кортикостероїдом. 

Пацієнтів також просили під час періоду подальшого спостереження продовжувати щодня 
записувати свої симптоми з боку носа в електронний щоденник. Один раз на місяць пацієнтів 
опитували по телефону про наявні симптоми з боку носа. Вони також відвідували лікаря в 
медичному закладі 1 раз на 3 місяці для проведення додаткових аналізів крові та перевірки 
симптомів із боку носа, щоб визначити, як організм реагує на досліджуваний препарат. 
Зараз дослідження вже завершено, тому жоден його учасник більше не отримує досліджуваний 
препарат. Нижче наведено докладнішу інформацію про те, що відбувалося протягом 
дослідження. 

 

4. Якими є результати дослідження? 

Запитання 1:Чи буде й надалі полегшуватися закладеність носа та зменшуватися розмір 
назальних поліпів під час тривалішого лікування Ксоларом®? 

Пацієнти щоранку оцінювали тяжкість закладеності носа в електронному щоденнику. Для цього 
потрібно було вибрати та записати один із таких варіантів відповіді на запитання «Чи у Вас 
закладений ніс?»: «зовсім ні» (0 балів), «злегка» (1 бал), «помірно» (2 бали) або «сильно» 
(3 бали). Дослідники вивчали, яким чином змінюється закладеність носа протягом дослідження. 
Для цього вони порівнювали середній добовий бал наприкінці кожного місяця з балом, 
визначеним на початку початкових досліджень, тобто перед початком будь-якого лікування. 

Крім того, під час дослідження дослідники вимірювали розмір поліпів шляхом уведення в ніс 
спеціального інструмента з камерою, щоб визначити бал за шкалою оцінки назальних поліпів. 
Вони реєстрували бал за шкалою оцінки назальних поліпів 1 раз на 12 тижнів і порівнювали його з 
балом, визначеним до початку лікування. 

Дослідники порівнювали ці показники, визначені під час лікування Ксоларом® у межах 
короткострокових початкових досліджень і додаткового 28-тижневого лікувального періоду цього 

Завершення 
початкових 
досліджень 

Відбір пацієнтів для 
участі в цьому 
дослідженні 

Період лікування 
28 тижнів 

Період подальшого 
спостереження 

24 тижні 

До 
28 днів 

Усі пацієнти отримували Ксолар®.  
Пацієнти щодня записували свої симптоми 

в електронний щоденник і відвідували 
лікаря для проведення додаткових 

обстежень. 

Пацієнти припинили лікування Ксоларом®, 
але продовжували щодня записувати свої 

симптоми в електронний щоденник, 
проходили телефонні співбесіди 1 раз на 

місяць і відвідували лікаря для проведення 

додаткових обстежень 1 раз на 3 місяці. 

Назальний спрей із 
кортикостероїдом 
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дослідження. Це допомогло їм оцінити користь від тривалішого лікування препаратом. 
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У цілому в пацієнтів спостерігалося подальше полегшення закладеності носа та 
зменшення розміру назальних поліпів протягом тривалішого лікування 
Ксоларом® у лікувальному періоді відкритого розширеного дослідження. 
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Покращення показника 
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Запитання 2:Як довго зберігатиметься корисний ефект Ксолару® після 
припинення лікування протягом періоду подальшого спостереження цього 
дослідження? 

Дослідники порівнювали бали за шкалою оцінки назальних поліпів і шкалою 
закладеності носа, визначені протягом періоду подальшого спостереження та наприкінці 
лікувального періоду. Вони хотіли визначити, як зміняться ці показники після 
припинення лікування. 

У цілому в пацієнтів спостерігалося поступове посилення закладеності носа та 
збільшення розміру назальних поліпів після припинення лікування (графік із 
сірими квадратами). Однак бали за цими 2 шкалами все одно залишалися 
кращими, ніж до початку лікування Ксоларом®. 
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Полегшення закладеності носа 

Період подальшого 
спостереження відкритого 
розширеного дослідження 

Припинення 
лікування Ксоларом® 

у всіх пацієнтів 
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Запитання 3:Яким чином зміняться закладеність носа та розмір назальних 
поліпів у пацієнтів, які в початкових дослідженнях отримували плацебо, коли 
вони вперше отримуватимуть Ксолар® під час цього дослідження? 
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Покращення показника 

Період подальшого спостереження 
відкритого розширеного 

дослідження 

Припинення лікування 
Ксоларом® у всіх 

пацієнтів 
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Половина пацієнтів, які отримували Ксолар® у лікувальному періоду цього дослідження, 
раніше отримувала плацебо в межах початкового дослідження. Друга половина 
пацієнтів отримувала Ксолар® як під час початкового дослідження, так і під час цього 
дослідження. Дослідники оцінювали бали за шкалою закладеності носа та шкалою 
оцінки назальних поліпів у цих 2 групах пацієнтів, щоб порівняти користь від тривалого 
лікування Ксоларом® і від початкового курсу лікування. 

• У цілому в пацієнтів, які вперше отримували Ксолар® у лікувальному 
періоді цього дослідження (графік із синіми трикутниками), 
спостерігалося швидке полегшення закладеності носа та зменшення 
розміру назальних поліпів. 

• Таке ж саме швидке покращення спостерігалося й в початкових 
дослідженнях у пацієнтів, які вперше отримували Ксолар® (графік із 
синіми квадратами). 

• Через 52 тижні в пацієнтів, які отримували Ксолар® протягом 
тривалішого періоду (графік із синіми квадратами), загалом були кращі 
бали за шкалою закладеності носа та шкалою оцінки назальних поліпів, 
ніж у пацієнтів, які в цьому дослідженні отримували Ксолар® вперше 
(графік із синіми трикутниками). 

У пацієнтів спостерігалося полегшення закладеності носа та зменшення 
розміру назальних поліпів незалежно від того, коли було розпочато 
лікування. 
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Ксолар® (у початковому дослідженні та лікувальному періоді) 

 

Ксолар® (у лікувальному періоді) 
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Запитання 4:Чи спостерігатиметься подальше покращення 
самопочуття в пацієнтів із назальними поліпами під час тривалішого лікування Ксоларом®? 

Під час цього дослідження дослідники опитували пацієнтів про їхнє самопочуття протягом їхніх 
візитів до клініки за допомогою анкети, що складається із 22 пунктів, під назвою «анкета для 
оцінки результатів захворювань носа та носових пазух» (Sino-Nasal Outcome Test, скорочено — 
SNOT-22). Заповнюючи цю анкету, пацієнти оцінювали вплив різних проявів назальних поліпів, 
таких як симптоми з боку носа, вух і обличчя, порушення сну та емоційні прояви, протягом 
останніх 2 тижнів. Кожен симптом оцінювався за такою шкалою: «проблема відсутня» (0 балів), 
«дуже легка проблема» (1 бал), «легка проблема» (2 бали), «помірна проблема» (3 бали), 
«серйозна проблема» (4 бали) або «проблема настільки серйозна, наскільки це взагалі можливо» 
(5 балів). Дослідники підраховували сумарний бал за цією шкалою на кожному візиті пацієнтів до 
клініки та порівнювали його із сумарним балом до початку лікування, щоб визначити, наскільки 
змінилося їхнє самопочуття від початку дослідження. Зниження цього балу свідчить про 
полегшення симптомів і покращення самопочуття. 

• У пацієнтів, які під час початкових досліджень отримували Ксолар® (графік із синіми 
квадратами), спостерігалося подальше зменшення впливу симптомів на їх 
самопочуття під час лікувального періоду цього дослідження. 

• У пацієнтів, які під час початкових досліджень отримували плацебо (графік із синіми 
трикутниками), спостерігалося значне зменшення впливу симптомів на їхнє 
самопочуття протягом початкового лікування Ксоларом® під час лікувального періоду 
цього дослідження. 

• Після припинення лікування Ксоларом® у періоді подальшого спостереження цього 
дослідження в пацієнтів спостерігалося поступове посилення симптомів незалежно 
від того, як довго вони отримували лікування (графік із сірими трикутниками та 
квадратами). Однак їхнє самопочуття та бали все одно залишалися кращими, ніж до 
початку лікування Ксоларом®. 

Пацієнти зазвичай повідомляли про покращення самопочуття протягом лікувального періоду 
цього дослідження. Це не залежало від того, чи отримували вони Ксолар® у початковому 
дослідженні. 

 

 

5. Які спостерігалися побічні ефекти? 

Побічні ефекти (їх також називають побічними реакціями) — це небажані медичні порушення 

SNOT-22 

Початкове 
дослідження 

Лікувальний період відкритого 
розширеного дослідження 

Тиждень 

С
ер

ед
н

я 
зм

ін
а 

п
о

р
ів

н
ян

о
 з

 б
ал

о
м

 д
о

 п
о

ча
тк

у 
л

ік
ув

ан
н

я 
п

р
еп

ар
ат

о
м

 

Покращення самопочуття 

Період подальшого 
спостереження відкритого 
розширеного дослідження 

Припинення 
лікування Ксоларом® 

у всіх пацієнтів 

Початок лікування 
Ксоларом® у 

пацієнтів із групи 
плацебо 

Без лікування (у періоді подальшого 
спостереження) 

Без лікування (у періоді подальшого 
спостереження) 

 

Плацебо (у початковому дослідженні) 

Ксолар® (у початковому дослідженні та лікувальному періоді) 

 

Ксолар® (у лікувальному періоді) 



Короткий огляд відкритого дослідження-продовження 
досліджень POLYP 1 і 2, для осіб, які не є фахівцями в галузі 
медицини  
Дата: 10 грудня 2020 р. Сторінка 16 з 17 
 

(такі як головний біль), що виникли під час дослідження. 

Під час цього дослідження в жодного пацієнта, який отримував Ксолар®, не виникло серйозних 
побічних явищ, пов’язаних із застосуванням препарату. В 1 пацієнта лікування Ксоларом® було 
припинене через виникнення свербежу, пов’язаного із застосуванням препарату. В 1 пацієнта був 
діагностований рак передміхурової залози, це явище не вважається пов’язаним із лікуванням 
Ксоларом®. В 1 пацієнта був діагностований аутоімунний гепатит, це явище також не вважається 
пов’язаним із лікуванням Ксоларом®. 

Жодне з небажаних явищ, зареєстрованих протягом лікувального періоду цього дослідження, не 
спостерігалося більш ніж у 5 % пацієнтів. Найбільш частим побічним явищем у цьому дослідженні 
був назофарингіт (набряк носа та горла), який спостерігався у 12 (4,8 %) пацієнтів. 

Загалом Ксолар® добре переносився учасниками цього дослідження. Показники безпечності 
Ксолару® узгоджувалися з наявними в нас даними щодо його безпечності в пацієнтів з іншими 
захворюваннями (такими як бронхіальна астма та кропивниця). 

Інші побічні ефекти 

Інформацію про інші побічні ефекти (не зазначені в наведених вище розділах) можна знайти на 
веб-сайтах, перелічених у кінці цього огляду — див. розділ 8. 

6. Про що допомогло дізнатися це дослідження? 

Представлена тут інформація була отримана у відкритому розширеному дослідженні за участю 
249 пацієнтів із назальними поліпами, які раніше завершили випробування POLYP 1 або POLYP 2. 
Завдяки отриманим результатам дослідники краще вивчили назальні поліпи та препарат Ксолар®. 

Жодне окреме дослідження не може розповісти нам геть усе про користь лікарського препарату 
та ризики, пов’язані з його застосуванням. Щоб дізнатися про все, що нам потрібно, необхідно 
багато досліджень за участю великої кількості людей. Результати цього дослідження можуть 
відрізнятися від результатів інших досліджень того самого препарату. 

Це означає, що Вам не слід приймати рішення, ґрунтуючись лише на цьому огляді — завжди 
радьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які рішення щодо свого лікування. 

7. Чи проводяться інші дослідження, або чи планується їхнє проведення? 

Це дослідження почалось у березні 2019 року та закінчилось у березні 2020 року. У цьому огляді 
представлені основні результати, отримані за весь період дослідження, аж до його завершення 
в березні 2020 р. На момент написання цього огляду (у листопаді 2020 р.) дослідження вже було 
завершено, і збір інформації припинено. 

Проведення якихось інших досліджень Ксолару® з лікування назальних поліпів на даний момент 
не планується. 

8. Де можна знайти додаткову інформацію? 

Додаткову інформацію про це дослідження можна знайти на веб-сайтах, перелічених нижче: 

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

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

Додаткову інформацію про початкові дослідження POLYP 1 і POLYP 2 можна знайти на веб-сайтах, 
перелічених нижче: 

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

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

До кого я можу звернутися, якщо в мене виникнуть запитання про це дослідження? 

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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Якщо після ознайомлення з цим оглядом у Вас виникнуть додаткові запитання: 

 

• зверніться до компанії «Ф. Гофманн-Ля Рош» (F. Hoffman-La Roche), м. Базель, 
Швейцарія або до представника місцевого відділення компанії «Дженентек» 
(Genentech) (у США) або компанії «Новартіс» (Novartis) (у Європі). 

Якщо Ви брали участь у цьому дослідженні та маєте запитання щодо результатів: 

• зверніться до лікаря-дослідника або до персоналу лікарні чи клініки, де 
проводилося дослідження. 

Якщо у Вас є запитання щодо Вашого лікування: 

• зверніться до лікаря, який Вас лікує. 

Хто організував і оплатив це дослідження? 

Це дослідження було організовано та оплачено компаніями «Дженентек Інк.» 
(Genentech, Inc.) (яка є членом групи компаній «Рош» [Roche]) і «Новартіс Фарма АГ» 
(Novartis Pharma AG). 

Повна назва дослідження та інша ідентифікаційна інформація 

Повна назва цього дослідження: «Відкрите розширене дослідження омалізумабу в 
пацієнтів із хронічним риносинуситом із назальними поліпами». 

Це дослідження також називають «Розширене дослідження омалізумабу в пацієнтів із 
хронічним риносинуситом із назальними поліпами». 

• Номер протоколу цього дослідження: WA40169. 
• Ідентифікатор цього дослідження на веб-сайті ClinicalTrials.gov: NCT03478930. 
• Номер EudraCT для цього дослідження: 2017-003450-16. 

 


