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Indeks skrótów 

Skrót Rozwinięcie 

ab ang. abstract – streszczenie 

ADRReports 
ang. European database of suspected adverse drug reaction reports – europejska baza 
danych o podejrzewanych działaniach niepożądanych leków 

allo-SCT 
ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – allogeniczne przeszczepienie 

komórek macierzystych 

AMSTAR 
ang. Measurement Tool to Assess Systematic Reviews and Meta-analysis – narzędzie 
służące do oceny przeglądów systematycznych i metaanaliz 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Polsce 

ASCT 
ang. autologous stem cell transplantation – autologiczne przeszczepienie komórek 
krwiotwórczych 

BEAM schemat chemioterapii zawierający karmustynę, etopozyd, cytarabinę i melfalan 

BEN chlorowodorek bendamustyny 

BuCy schemat chemioterapii zawierający busulfan, cyklofosfamid 

BuMEL schemat chemioterapii zawierający busulfan i melfalan 

CBV schemat chemioterapii zawierający cyklofosfamid, karmustynę, etopozyd 

CENTRAL 
ang. The Cochrane Central Register of Controlled Trials – baza z publikacjami badań 
randomizowanych z grupą kontrolną w ramach The Cochrane Library 

CHOP schemat chemioterapii zawierający cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę, prednizon 

ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego 

CI ang. confidence interval – przedział ufności 

CIBMTR 
ang. Center for International Blood and Marrow Transplant Research – ośrodek badań nad 
krwiodawstwem oraz przeszczepianiem szpiku 

CIRS ang. Cumulative Illness Rating Scale – skumulowana skala chorób współistniejących 

CR ang. complete response – odpowiedź całkowita 

CRD 
ang. Centre for Reviews and Dissemination – Centrum Przeglądów 
i Rozpowszechniania brytyjskiej służby zdrowia 

CTCAE 
ang. Common Terminology Criteria for Adverse Events – powszechne kryteria 
terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych 

CVP schemat chemioterapii zawierający cyklofosfamid, winkrystynę, prednizon  

DFS 
ang. disease-free survival – przeżycie wolne od choroby tj. od wystąpienia pierwszej 
udokumentowanej całkowitej odpowiedzi na leczenie do wystąpienia u chorego progresji 
choroby lub zgonu 

DHAP schemat chemioterapii zawierający deksametazon, cytarabinę, cisplatynę  

ECOG 
ang. Eastern Cooperative Oncology Group – skala sprawności chorych wydana przez grupę 
badawczą zrzeszającą specjalistów w dziedzinie onkologii ze Wschodniego Wybrzeża 
Stanów Zjednoczonych 

EFS 
ang. event-free survival – przeżycie wolne od zdarzeń chorobowych tj. progresji, nawrotu 
choroby, zgonu lub rozpoczęcia nowej terapii przeciwchłoniakowej 

EMA ang. European Medicines Agency – Europejska Agencja Leków 
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Skrót Rozwinięcie 

EQ-5D 
ang. Euro-Quality of Life Questionnair five dimensions – kwestionariusz oceny stanu zdrowia 
składający się z 5 domen 

ESHAP schemat chemioterapii zawierający etopozyd, metylprednizolon, cytarabinę, cisplatynę  

FACT- Lym TOI ang. FACT-Lym Trial Outcome Index – wskaźnik wyniku z badania 

FACT- Lym 
TOT 

ang. FACT-Lym Total score – wynik dla wszystkich podskali kwestionariusza FACT-Lym 

FACT-G 
ang. Functional Assessment of Cancer Therapy – General – moduł ogólny kwestionariusza 
FACT-Lym 

FACT-Lym 
ang. Functional Assessment of Cancer Therapy – Lymphoma – kwestionariusz pomiaru 

jakości życia u chorych na chłoniaki 

FACT-Lym 
LYMS 

ang. FACT-Lym lymphoma-specific subscale – moduł kwestionariusza FACT-Lym dla 
chłoniaka 

FC schemat chemioterapii zawierający fludarabinę i cyklofosfamid 

FDA 
ang. Food and Drug Administration – Amerykańska Agencja ds. Żywności 
i Leków 

FL ang, follicular lymphoma – chłoniak grudkowy 

FLIPI 
ang. Follicular Lymphoma International Prognostic Index – Międzynarodowy Indeks 
Prognostyczny dla chłoniaków grudkowych 

GCP ang. good clinical practice – dobra praktyka kliniczna 

GDP schemat chemioterapii zawierający gemcytabinę, deksametazon, cisplatynę  

GGN górna granica normy 

GRADE 
ang. The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – system 
służący do oceny jakości danych i klasyfikacji siły zaleceń 

HBcAb przeciwciało przeciwko antygenowi rdzeniowemu HBV 

HBsAg antygen powierzchniowy HBV 

HBV ang. hepatitis B virus – wirus zapalenia wątroby typu B 

HIV ang. human immunodeficiency virus – ludzki wirus niedoboru odporności 

HR ang. hazard ratio – hazard względny 

HTA ang. health technology assessment – ocena technologii medycznych 

i.v. łac. intravenous – dożylnie 

ICD-10 
ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 

ICE schemat chemioterapii zawierający etopozyd, karboplatynę, ifosfamid 

iNHL ang. indolent Non-Hodgkin Lymphoma – indolentne chłoniaki nieziarnicze 

IRRs ang. infusion related reactions – reakcje związane z wlewem 

ITT ang. intention-to-treat – populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem 

kw ang. key words – słowa kluczowe 

LDH ang. lactate dehydrogenase – dehydrogenaza mleczanowa 

MD ang. mean difference – różnica średnich 
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Skrót Rozwinięcie 

MedDRA 
ang. The Medical Dictionary for Regulatory Activities – system służący do klasyfikacji 
zdarzeń/działań niepożądanych wg kategorii zaburzeń (układów i narządów) 

MeSH 
ang. Medical Subject Headings – system metadanych, którego celem jest indeksowanie 
artykułów medycznych i książek o tej tematyce 

MRD ang. minimal residual disease – choroba resztkowa 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

n liczba chorych w grupie, u których wystąpiło zdarzenie 

N liczba chorych w grupie 

NHL ang. Non-Hodgkin Lymphoma – chłoniak  nieziarniczny 

NICE 
ang. National Institute for Health and Care Excellence – agencja oceny technologii 
medycznych w Wielkiej Brytanii 

NNH 
ang. number needed-to-harm – liczba chorych, których poddanie określonej interwencji przez 
określony czas wiąże się z wystąpieniem jednego dodatkowego niekorzystnego punktu 
końcowego lub niewystąpieniem jednego korzystnego punktu końcowego 

NNT 
ang. number needed-to-treat – liczba chorych, których trzeba poddać danej interwencji przez 

określony czas, aby uzyskać jeden dodatkowy korzystny punkt końcowy lub uniknąć jednego 
niekorzystnego punktu końcowego 

NOS 
ang. The Newcastle-Ottawa Scale – skala do oceny badań kohortowych 

i kliniczno-kontrolnych 

NRM ang. non-relaps mortality – zgon z innego powodu niż nawrót choroby 

OBI obinutuzumab 

OBS obserwacja 

OR ang. odds ratio – iloraz szans 

OS ang. overall survival – czas przeżycia całkowitego 

ot ang. original title – tytuł oryginalny 

PBRER 
ang. Periodic Benefit-Risk Evaluation Report – okresowy raport dotyczący oceny stosunku 

korzyści do ryzyka 

PD ang. progression disease – progresja choroby 

PET ang. positron emission tomography – pozytonowa tomografia emisyjna 

Peto OR ang. Peto odds ratio – iloraz szans obliczony metodą Peto 

PFS ang. progression free survival – czas przeżycia wolnego od progresji choroby 

PICOS 
ang. population, intervention, comparison, outcome, study design – populacja, interwencja, 
komparatory, wyniki/punkty końcowe, metodyka 

PML 
ang. progressive multifocal leukoencephalopathy – postępująca wieloogniskowa 

leukoencefalopatia 

PR ang. partial response – odpowiedź częściowa 

PRISMA 
ang. Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses – preferowany 

sposób raportowania wyników przeglądów systematycznych i metaanaliz 

pt ang. publication type – typ publikacji 

RCT ang. randomized controlled trial – randomizowane badanie kliniczne 

RD ang. risk difference – różnica ryzyka 
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Skrót Rozwinięcie 

RR ang. relative risk – ryzyko względne 

RYT rytuksymab 

SD ang. standard deviation – odchylenie standardowe 

SD ang. stable disease – choroba stabilna 

TBI ang. total body irradiation – napromieniowanie całego ciała 

ti ang. title – tytuł 

TK tomografia komputerowa 

tn ang. trade name – nazwa handlowa 

URPLWMiPB Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

VAS ang. visual analogue scale – wizualna skala analogowa 

WHO UMC 
ang. World Health Organization Uppsala Monitoring Centre – centralna baza danych 
Światowej Organizacji Zdrowia znajdująca się w Szwecji (w Upssali), zawierająca informacje 
na temat podejrzewanych działań niepożądanych leków 

ZRG zespół rozpadu guza 
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Streszczenie  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i 

ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają 

odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (dalej nazywanym Rozporządzeniem MZ 

w sprawie minimalnych wymagań), w ramach analizy klinicznej dla produktu leczniczego 

Gazyvaro® (OBI, obinutuzumab) stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną (BEN), a 

następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym, u dorosłych chorych na chłoniaka 

grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia 

bądź maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem (RYT) lub schematem 

zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby, wykonano porównawczą analizę 

skuteczności i bezpieczeństwa w/w produktów leczniczych z co najmniej jedną refundowaną 

technologią opcjonalną. 

METODYKA 

W ramach analizy klinicznej wykonano przegląd systematyczny zgodnie z Wytycznymi Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), stanowiącymi załącznik do 

Zarządzenia nr 40/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z 2016 r. w sprawie 

wytycznych oceny świadczeń opieki zdrowotnej, Rozporządzeniem MZ w sprawie 

minimalnych wymagań oraz zasadami przedstawionymi w „Cochrane Handbook 

for Systematic Reviews of Interventions”, wersja 5.1.0.  

WYBÓR KOMPARATORÓW I WYNIK PRZEGLĄDU SYSTEMATYCZNEGO  

Zgodnie z wnioskowaniem przeprowadzonym w Analizie problemu decyzyjnego, uznano, iż w 

analizowanej populacji chorych komparatorami dla analizowanej interwencji, najlepiej 

odzwierciedlającymi aktualną praktykę kliniczną w Polsce i finansowanymi ze środków 

publicznych są leki przeciwnowotworowe (bendamustyna podawana w monoterapii oraz 
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schematy CHOP, CVP, DHAP, ESHAP, FC, GDP, ICE)1, po których, u chorych 

odpowiadających na leczenie prowadzi się obserwację lub stosuje się przeszczep 

autologiczny. Wybór komparatorów jest zgodny z Rozporządzeniem MZ w sprawie 

minimalnych wymagań oraz z Wytycznymi AOTMiT. 

W ramach wykonanego w niniejszej analizie przeglądu systematycznego opracowań wtórnych 

odnaleziono 1 przegląd systematyczny (HSO LBI-HTA 2016). Do przeglądu włączono 

randomizowane, otwarte badanie III fazy – GADOLIN. Pomimo, że w niniejszej analizie 

klinicznej analizowano wyniki z przeglądu systematycznego spełniającego kryteria populacji i 

interwencji zdecydowano o przeprowadzeniu kolejnego etapu przeszukiwania badań 

pierwotnych. Uznano, że na podstawie włączonego przeglądu nie było możliwe 

przeprowadzenie porównawczej oceny skuteczności i/lub bezpieczeństwa analizowanej 

interwencji i komparatora, gdyż ze względu na datę ostatniego wyszukiwania mógł on nie 

zawierać wszystkich dostępnych publikacji niezbędnych do przeprowadzenia wnioskowania w 

niniejszej analizie. 

W wyniku przeprowadzonego przeglądu systematycznego badań pierwotnych (II etap 

przeglądu), do analizy włączono 1 randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie 

GADOLIN (publikacja Sehn 2016) porównujące skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu 

stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii (OBI+BENOBI) 

względem bendamustyny stosowanej w monoterapii, po której chorych poddano obserwacji 

(BENOBS). Badanie GADOLIN przeprowadzono u dorosłych chorych na iNHL (ang. indolent 

Non-Hodgkin Lymphoma – indolentne chłoniaki nieziarnicze), opornych na rytuksymab. 

Zdecydowaną większość (około 80%) ogólnej populacji chorych uczestniczących w badaniu 

stanowili chorzy na chłoniaka grudkowego (FL, ang. follicular lymphoma). 

W analizie wykorzystano także dodatkowe wyniki do badania GADOLIN przedstawione w: 

                                                

1 CHOP – schemat chemioterapii zawierający cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę, prednizon, 
CVP – schemat chemioterapii zawierający cyklofosfamid, winkrystynę, prednizon, DHAP –  schemat 
chemioterapii zawierający cyklofosfamid, winkrystynę, prednizon, ESHAP – schemat chemioterapii 
zawierający etopozyd, metylprednizolon, cytarabinę, cisplatynę, FC – schemat chemioterapii 
zawierający fludarabinę i cyklofosfamid, GDP – schemat chemioterapii zawierający gemcytabinę, 
deksametazon, cisplatynę, ICE – schemat chemioterapii zawierający etopozyd, karboplatynę, ifosfamid 
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 publikacji Cheson 2017 (analiza jakości życia chorych uczestniczących w badaniu 

GADOLIN); 

 abstraktach konferencyjnych Cheson 2016, Pott 2015 i Sehn 2015; 

 dokumentach odnalezionych na stronie EMA (ang. European Medicines Agency – 

Europejska Agencja Leków): EMA 2016, Charakterystyka Produktu Leczniczego 

(ChPL) Gazyvaro®; 

 dokumencie FDA 2016; 

 dokumencie EU-CTR 2016 (publikacja odnaleziona w rejestrze EU Clinical Trials 

Register); 

 dokumencie NICE 2016. 

Ponadto od Zamawiającego otrzymano dokument zawierający dodatkowe dane do badania 

GADOLIN ''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

W wyniku przeszukania publikacji na stronach FDA (ang. Food and Drug Administration – 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków), EMA, ADRReports (ang. European database of 

suspected adverse drug reaction reports – europejska baza zgłoszeń o podejrzewanych 

działaniach niepożądanych leków), Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMIPB) i WHO UMC (ang. World Health 

Organization Uppsala Monitoring Centre – centralna baza danych Światowej Organizacji 

Zdrowia znajdująca się w Szwecji (w Upssali), zawierająca informacje na temat 

podejrzewanych działań niepożądanych leków), odnaleziono 4 publikacje spełniające kryteria 

włączenia do przeglądu systematycznego, zawierające dodatkowe dane dotyczące 

bezpieczeństwa ocenianej technologii medycznej: ChPL Gazyvaro®, dokument FDA 2016 oraz 

dane ze strony internetowej ADRReports i WHO UMC. 

Ponieważ w ramach II etapu przeglądu systematycznego dla ocenianej interwencji 

odnaleziono tylko 1 badanie (porównujące badaną interwencję względem bendamustyny 

stosowanej w monoterapii po której chorzy zostali poddani obserwacji), zdecydowano o 

przeprowadzeniu kolejnego etapu przeglądu w celu odnalezienia badań pierwotnych dla 

populacji docelowej, umożliwiających porównanie ocenianej interwencji względem 

pozostałych komparatorów, czyli wielolekowych schematów chemioterapii, po których u 

chorych odpowiadających na leczenie stosuje się przeszczep autologiczny. W wyniku III etapu 

przeglądu systematycznego, do analizy włączono 3 badania retrospektywne, obserwacyjne: 1 
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badanie jednoramienne – Phipps 2015 oraz 2 badania z grupą kontrolną: Klyuchnikov 2015a 

i Klyuchnikov 2015b. Celem badania Phipps 2015 była ocena skuteczności przeszczepienia 

autologicznego, w zależności od wrażliwości chorych na FL (stopień patomorfologiczny 1, 2 

lub 3A) na terapię z zastosowaniem rytuksymabu. Badania Klyuchnikov 2015a oraz 

Klyuchnikov 2015b zaprojektowano w celu porównania terapii z wykorzystaniem 

przeszczepienia autologicznego względem przeszczepienia allogenicznego u chorych na 

nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka grudkowego.  

Z odnalezionych badań retrospektywnych w niniejszym raporcie przedstawiono wyniki 

wyłącznie dla chorych, u których zastosowano przeszczep autologiczny. Wyniki badań Phipps 

2015, Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2016b, stanowiły jedyne dostępne dane dla oceny 

skuteczności i/lub bezpieczeństwa przeszczepienia autologicznego u chorych na FL 

wykazujących brak odpowiedzi w czasie terapii RYT lub do 6 miesięcy od zakończania terapii 

RYT. Z uwagi na brak homogeniczności w zakresie metodyki, okresów obserwacji i definicji 

punktów końcowych dla badań Phipps 2015, Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2016b oraz 

badania GADOLIN, wyniki z badań retrospektywnych przedstawiono w niniejszym raporcie w 

osobnym podrozdziale, jedynie w charakterze poglądowym (nie wykonano zestawienia 

wyników z badań retrospektywnych i wyników dla ramienia stosującego OBI w badaniu 

GADOLIN). 

Skuteczność kliniczna  

OBI+BENOBI vs BENOBS – porównanie bezpośrednie  

Wyniki uzyskane w badaniu GADOLIN pozwalają na wnioskowanie, iż zastosowanie terapii 

OBI+BENOBI wpływa na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, 

nawrotu lub zgonu u dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła 

odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia bądź maksymalnie do 6 miesięcy po 

leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja 

choroby. W ocenie niezależnego komitetu, u chorych na FL zastosowanie terapii skojarzonej 

pozwoliło na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu o 

15,4 miesiąca (mediana). Podanie wnioskowanej interwencji pozwoliło zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu o 53% w porównaniu do BEN stosowanej w 

monoterapii, a różnica między grupami była istotna statystycznie. Co ważne, odnotowana 

redukcja ryzyka jest istotna klinicznie. Częstość występowania progresji choroby, nawrotu lub 
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zgonu w grupie badanej (analiza ogółem) była istotnie statystycznie mniejsza niż grupie 

stosującej bendamustynę w monoterapii. Według danych przedstawionych w publikacji EMA 

2016 prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu, przez 

12, 24, 36 i 48 miesięcy u chorych na chłoniaka grudkowego, wynosiło w grupie badanej 

odpowiednio 69,92%, 56,38%, 46,40% i 46,40%. W grupie kontrolnej prawdopodobieństwa te 

były niższe i wynosiły odpowiednio 54,43%, 24,81%, 16,55% i 16,55%. Według 

zaktualizowanych danych z datą odcięcia 1 kwietnia 2016 roku, mediana PFS w ocenie 

badacza wynosiła u chorych na FL 25,3 miesiące w grupie badanej oraz 14 miesięcy w grupie 

kontrolnej. Wartości parametru HR (ang. hazard ratio – hazard względny) i przedziału ufności 

wskazują, że w populacji FL ryzyko wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu zostało 

istotnie statystycznie zmniejszone o 48% wśród chorych stosujących terapię OBI+BENOBI 

w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Częstości występowania wszystkich analizowanych kategorii odpowiedzi na leczenie w ocenie 

niezależnego komitetu i ocenie badaczy były zbliżone w obu analizowanych grupach chorych 

i dla żadnej z rozpatrywanych kategorii odpowiedzi na leczenie nie wykazano występowania 

istotnej statystycznie różnicy między grupami. Należy jednak zauważyć, że mediana czasu 

trwania odpowiedzi na leczenie była istotnie statystycznie dłuższa wśród chorych 

stosujących terapię skojarzoną w porównaniu do grupy przyjmującej BEN w monoterapii 

(odpowiednio u chorych na FL mediana nie została jeszcze osiągnięta w grupie badanej, a w 

grupie kontrolnej wynosiła około 12 miesięcy). Wartości parametru HR oraz przedziały ufności 

wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia odpowiedzi na leczenie było w badaniu 

GADOLIN istotnie statystycznie większe wśród chorych stosujących terapię skojarzoną niż w 

przypadku chorych otrzymujących BEN w monoterapii. Należy także zauważyć, że w badaniu 

GADOLIN chorzy w grupie badanej stosowali mniejszą dawkę BEN niż w przypadku grupy 

kontrolnej (mediana skumulowanych dawek wynosiła 1920 mg w grupie badanej i 2347 mg w 

grupie kontrolnej). Z powodu braku danych dotyczących porównania skuteczności tych dwóch 

dawek BEN, istnieje niepewność odnośnie wpływu tych dawek na odpowiedź na leczenie. 

W badaniu GADOLIN wśród chorych na FL częstość występowania progresji choroby lub 

nawrotu u chorych, u których w czasie trwania badania uzyskano odpowiedź całkowitą 
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lub częściową, była istotnie mniejsza wśród chorych stosujących OBI w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Niskie wartości parametru NNT wskazują na dużą siłę badanej interwencji. 

U chorych na FL, dla najdłuższego dostępnego okresu obserwacji (mediana 31,8 miesiąca), 

mediana czasu przeżycia całkowitego w grupie badanej nie została osiągnięta, natomiast w 

grupie kontrolnej wynosiła ona 53,9 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że dane dotyczące OS 

nie są jeszcze dojrzałe (badanie nie zostało zakończone). W populacji FL wykazano, że 

zastosowanie terapii skojarzonej wpływa na istotne statystycznie i klinicznie zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia zgonu o 42% w porównaniu do grupy kontrolnej. Zgony w populacji FL 

występowały częściej wśród chorych stosujących BEN w monoterapii niż w przypadku grupy 

otrzymującej terapię OBI. Według danych z datą odcięcia 1 kwietnia 2016 roku, zgon wśród 

chorych na chłoniaka grudkowego odnotowano u 23,8% chorych w grupie badanej i u 37,4% 

chorych w grupie kontrolnej, a różnica między grupami była znamienna statystycznie. Według 

danych przedstawionych w publikacji EMA 2016 prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego, 

przez 12, 24, 36 i 48 miesięcy u chorych z populacji ogólnej, wynosiło w grupie badanej 

odpowiednio 89,66%, 80,39%, 74,40% i 72,45%. W grupie kontrolnej prawdopodobieństwa te 

były niższe i wynosiły odpowiednio 86,08%, 76,67%, 66,57% i 60,65%. 

Mediana czasu przeżycia wolnego od nawrotu choroby lub zgonu u chorych 

wykazujących całkowitą odpowiedź na leczenie nie została osiągnięta w grupie badanej, a 

w grupie kontrolnej wynosiła ona około 13 miesięcy. Także odnotowana w badaniu mediana 

czasu przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych u chorych na FL była dłuższa w 

przypadku grupy badanej (25 miesięcy) niż w grupie kontrolnej (około 12 miesięcy). Wartości 

parametru HR oraz przedziały ufności, wskazują na istotnie statystycznie mniejsze ryzyko 

wystąpienia progresji, nawrotu choroby, zgonu lub rozpoczęcia nowej terapii 

przeciwchłoniakowej, u chorych stosujących terapię skojarzoną niż w przypadku chorych 

stosujących BEN w monoterapii. 

Nową terapię przeciwchłoniakową zastosowano u około 36% chorych z ogólnej populacji 

iNHL stosujących OBI, zaś w grupie otrzymującej BEN w monoterapii u 48% chorych. Różnica 

między grupami jest istotna statystycznie. Niska wartość parametru NNT wskazuje na dużą 

siłę badanej interwencji. Dla daty odciecia danych 1 kwietnia 2016 roku w grupie chorych na 

FL odnotowaną dłuższą medianę czasu do rozpoczęcia nowego leczenia 

przeciwchłoniakowego w grupie badanej niż kontrolnej (odpowiednio 33,6 miesięcy i 18,0 
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miesięcy). Prawdopodobieństwo wdrożenia nowej terapii przeciwchłoniakowej było istotnie 

statystycznie mniejsze w grupie badanej niż kontrolnej. 

Wyniki badania GADOLIN wskazują, że dodanie OBI do terapii bendamustyną w sposób 

istotny (statystycznie i klinicznie) poprawia jakość życia chorych na iNHL. U chorych na 

chłoniaki indolentne terapia skojarzona istotnie statystycznie częściej powoduje występowanie 

poprawy wyniku TOI (ang. Trial Outcome Index – wskaźnik wyniku z badania) o co najmniej 6 

punktów względem wartości początkowych. Zastosowanie terapii OBI wpływa także na 

wydłużenie czasu do wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia (u 

chorych z populacji ogólnej mediany wynosiły odpowiednio 8 miesięcy w grupie badanej i 4,6 

miesiąca w grupie kontrolnej). Przedstawione w badaniu krzywe czasu do wystąpienia 

istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia rozdzielały się przez ponad 18 miesięcy co 

wskazuje na utrzymujący się korzystny wpływ dodania OBI do terapii BEN. 

Przeszczep autologiczny 

Zgodnie z wynikami badania Phipps 2015 u chorych opornych na RYT (stopień 

patomorfologiczny chłoniaka 1-3A), u których zastosowano ASCT (ang. autologous stem cell 

transplantation – autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych), prawdopodobieństwo 

3-letniego przeżycia wolnego od progresji choroby wynosiło 35%. Prawdopodobieństwo 

3-letniego czasu przeżycia całkowitego wynosiło zaś 63%. Nawrót choroby ogółem 

odnotowano u około 57% chorych, a w przypadku około 86% chorych nawrót ten wystąpił w 

czasie 2 lat od przeszczepienia.  

W badaniu Klyuchnikov 2015a u chorych, u których występował 1-2. stopień 

patomorfologiczny FL, prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby 

przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiło odpowiednio 74, 51 i 41%, a w przypadku chorych 

wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 76, 54 i 44%. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby lub progresji po 12, 36 i 60 

miesiącach wynosiło odpowiednio 22, 44 i 54%, a w przypadku chorych wrażliwych na 

chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 21, 41 i 51%, zaś 

prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiło 

odpowiednio 91, 82 i 74% (w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili 

wykonania przeszczepienia wartości te były identyczne).  
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Wskazane w publikacji Klyuchnikov 2015b, wyniki dotyczące przeżycia całkowitego czy 

przeżycia wolnego od progresji choroby, uzyskane dla chorych, u których występował 3. 

stopień patomorfologiczny FL były gorsze niż w przypadku chorych w stopniu 1.-2. 

Prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiły 

odpowiednio 87, 70 i 59%, a w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili 

wykonania przeszczepienia odpowiednio 90, 73 i 61%. Prawdopodobieństwa przeżycia 

wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiły odpowiednio 64, 42 i 36% 

(w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia 

odpowiednio 70, 46 i 39%), a prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu choroby lub 

progresji po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiły odpowiednio 36, 56 i 61 (30, 52 i 57% w 

przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia). 

Ogółem zgon po ASCT odnotowano u 31% chorych na FL, u których występował 1.-2. stopień 

patomorfologiczny. Najczęstszą przyczyną występowania zgonu była progresja choroby 

(20%). U chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL, zgon ogółem po 

ASCT odnotowano u 40%, a progresja choroby była przyczyną zgonu u 29% chorych.  

Bezpieczeństwo 

OBI+BENOBI vs BENOBS – porównanie bezpośrednie  

W badaniu GADOLIN dla żadnej z rozpatrywanych kategorii ciężkich działań niepożądanych 

i ciężkich zdarzeń niepożądanych nie odnotowano występowania istotnych statystycznie 

różnic między grupami.  

Działania niepożądane ogółem o 4. stopniu nasilenia ogółem odnotowano u 28,4% chorych 

w grupie badanej i u 18,7% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami w tym 

przypadku była istotna statystycznie na niekorzyść grupy badanej. W ramach poszczególnych 

kategorii działań niepożądanych jedynie dla małopłytkowości o 3. stopniu nasilenia 

występującej w fazie indukcji i zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

ogółem o 3. stopniu nasilenia, odnotowano istotną statystycznie różnicę między grupami. W 

pozostałych przypadkach nie wykazano różnic znamiennych statystycznie. 

W publikacji EMA 2016 wskazano, że u chorych na FL ciężkie zdarzenia niepożądane 

ogółem wystąpiły w czasie około 24 miesięcy okresu obserwacji u 39,0% chorych w grupie 

badanej i u 34,5% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami nie była istotna 
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statystycznie. W badaniu GADOLIN w ramach poszczególnych kategorii ciężkich zdarzeń 

niepożądanych nie odnotowano występowania znamiennych statystycznie różnic między 

grupami. 

U chorych na FL zdarzenia niepożądane ogółem oraz zdarzenia niepożądane ogółem o 3.-

5. stopniu nasilenia odnotowano u zbliżonego odsetka chorych w grupie badanej i kontrolnej. 

Różnice między grupami nie były istotne statystycznie. 

U chorych z populacji ogólnej w ramach poszczególnych kategorii zdarzeń niepożądanych, 

istotną statystycznie różnicę między grupami na niekorzyść badanej interwencji wykazano 

jedynie w przypadku zakażeń i zarażeń pasożytniczych ogółem, zakażenia dróg moczowych 

o 3.-5. stopniu nasilenia (wszystkie fazy badania łącznie), zapalenia nosogardzieli ogółem i 

zapalenia zatok ogółem oraz 1.-2. stopniu nasilenia, zaburzeń serca ogółem, niedociśnienia 

ogółem (wszystkie fazy badania łącznie i faza indukcji) oraz niedociśnienia o 1.-2. stopniu 

nasilenia, zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem, kaszlu 

ogółem, kaszlu o  1.-2. stopniu nasilenia, przekrwienia błony śluzowej nosa (wszystkie stopnie 

nasilenia) i kataru, zaburzeń żołądka i jelit ogółem (wszystkie stopnie nasilenia), świądu 

(ogółem) – zarówno w analizie dla wszystkich faz badania jak i analizie wyłącznie dla fazy 

indukcji, bólu kończyny (wszystkie stopnie nasilenia) i bólu stawów (wszystkie stopnie 

nasilenia i zdarzenie o 1.-2. stopniu), gorączki (wszystkie stopnie nasilenia i zdarzenie o 1.-2. 

stopniu) i bólu w klatce piersiowej, reakcji związanej z wlewem o 3.-5. stopniu nasilenia. 

Małopłytkowość ogółem (zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania łącznie jak 

i fazy indukcji) i małopłytkowość o 3. stopniu nasilenia odnotowano istotnie statystycznie 

rzadziej wśród chorych w grupie badanej niż w przypadku chorych stosujących BEN w 

monoterapii.  

W czasie trwania badania GADOLIN w większości nieprawidłowości w wynikach badań 

laboratoryjnych występowały ze zbliżoną częstością w grupie badanej i kontrolnej. Jedynie 

hipokalcemia ogółem, leukopenia o 3.-4. stopniu nasilenia, limfopenia o 3.-4. stopniu nasilenia 

i neutropenia o 3.-4. stopniu nasilenia występowały istotnie statystycznie częściej wśród 

chorych stosujących obinutuzumab w porównaniu do chorych otrzymujących bendamustynę 

w monoterapii. 

Ludzkie przeciwciała antyludzkie przeciw OBI nie zostały stwierdzone w czasie trwania 

badania u chorych stosujących obinutuzumab. 
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Profil bezpieczeństwa przedstawiony w abstrakcie konferencyjnym Cheson 2016 dla daty 

odcięcia danych 1 kwietnia 2016 roku był spójny z wynikami analizy pierwotnej. 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorych stosujących OBI odnotowano poprawę średniego 

wyniku kwestionariusza EQ-5D (ang. Euro-Quality of Life Questionnair five dimensions – 

kwestionariusz oceny stanu zdrowia składający się z 5 domen) względem wartości 

początkowych (dodatnia wartość zmiany), co świadczy o poprawie jakości życia chorych. 

Odnotowano 1 przypadek zgonu z powodu zdarzeń niepożądanych. Nie wykazano żadnego 

przypadku zgonu z powodu progresji choroby. Działania niepożądane ogółem o 3. stopniu 

nasilenia wystąpiły u około 9% chorych, zaś działa niepożądane o 4. stopniu nasilenia 

odnotowano u 5,6% chorych. Ciężkie zdarzenia niepożądane ogółem odnotowano łącznie u 

13,0% chorych, przy czym najczęściej występowały zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

ogółem i nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone ogółem. Zdarzenia niepożądane ogółem 

wystąpiły u 76,6% chorych, w tym zdarzenia niepożądane ogółem o 3.-5. stopniu nasilenia 

wystąpiły u 29,9% chorych. W ramach poszczególnych kategorii zaburzeń, najczęściej (data 

odcięcia danych 1 września 2014 roku) odnotowano zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

ogółem, zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem oraz 

zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania ogółem. Wśród nieprawidłowości w wynikach 

badań laboratoryjnych, najczęściej występowały: limfopenia, podwyższony poziom 

kreatyniny, leukopenia, niski poziom hemoglobiny i neutropenia. 

Przeszczep autologiczny 

Zgodnie z wynikami badania Klyuchnikov 2015a, u chorych, u których występował 1-2. stopień 

patomorfologiczny FL, wśród zdarzeń niepożądanych, zakażenie o 5. stopniu nasilenia po 

wykonaniu ASCT odnotowano u 2% chorych, kolejny nowotwór ogółem u około 13% chorych, 

a niewydolność narządów o 5. stopniu nasilenia u 2,4%. Odnotowane w badaniu 

prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiło 

odpowiednio 0, 5 i 5%, a prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu 

hematologicznego po 12, 36, 60 i 120 miesiącach wynosiło odpowiednio 0, 2, 2 i 7%. 

Prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili zarówno po 28 jak i po 100 dniach od 

przeszczepienia wynosiło 99%, a prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi 

odpowiednio 84% i 95%. 
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U chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL, prawdopodobieństwo 

poprawy liczby neutrofili zarówno po 28 jak i po 100 dniach od przeszczepienia wynosiło 

100%, a prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi 82% po 28 dniach i 96% po 100 

dniach od przeszczepienia. Zakażenie o 5. stopniu nasilenia po wykonaniu ASCT odnotowano 

u 1,5% chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL. Kolejny nowotwór 

ogółem wystąpił u około 12% chorych (w tym u około 3% chorych zdarzenie to do doprowadziło 

do zgonu). Prawdopodobieństwa wystąpienia nowego nowotworu po 12, 36 i 60 miesiącach 

wynosiły odpowiednio 1, 6 i 9%. Niewydolność narządów o 5. stopniu nasilenia wystąpiła u 

3,7% chorych. 

Ocena stosunku korzyści do ryzyka 

Ocenę przeprowadzono na podstawie danych przedstawionych w dokumencie EMA 2016. 

W dokumencie tym wskazano, że różnica między grupą stosującą obinutuzumab a grupą 

kontrolną (bendamustyna w monoterapii) w zakresie czasu przeżycia wolnego od progresji 

choroby jest istotna statystycznie i klinicznie, chociaż dane dotyczące czasu przeżycia 

całkowitego nie są jeszcze dojrzałe. Również czas trwania odpowiedzi na leczenie i czas 

przeżycia wolnego od progresji choroby lub zgonu u chorych wykazujących całkowitą 

odpowiedź na leczenie były dłuższe w ramieniu badanym. Profil bezpieczeństwa ocenianej 

terapii jest akceptowalny.  

W związku z powyższym, stosunek korzyści do ryzyka dla produktu leczniczego 

Gazyvaro® stosowanego w skojarzeniu z BEN, a następnie w monoterapii w ramach leczenia 

podtrzymującego u chorych na FL, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których 

podczas leczenia bądź maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 

zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby, jest pozytywny.  

Dodatkowa ocena bezpieczeństwa 

W dokumentach włączonych do dodatkowej oceny bezpieczeństwa analizowanej 

interwencji wskazano na następujące zidentyfikowane zagrożenia związane ze stosowaniem 

produktu leczniczego Gazyvaro®: reakcje związane z wlewem, reakcje nadwrażliwości (w tym 

reakcje anafilaktyczne), zespół rozpadu guza, neutropenia, małopłytkowość, pogorszenie 

przebiegu współistniejących chorób serca, zakażenia, reaktywacja zakażenia wirusem 

zapalenia wątroby typu B, postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia. Według danych 
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przedstawionych na stronie internetowej Europejskiej bazy zgłoszeń o podejrzewanych 

działaniach niepożądanych leków oraz WHO UMC, u chorych stosujących obinutuzumab 

najczęściej występowały zdarzenia z kategorii: zakażenia i zarażenia pasożytnicze, 

zaburzenia krwi i układu chłonnego, zaburzenia układ oddechowego, klatki piersiowej i 

śródpiersia, zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, nieprawidłowości w 

wynikach badań diagnostycznych oraz urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach. 

WNIOSKI 

Chłoniak grudkowy jest nowotworem o wieloletnim przebiegu, postępującym powoli, z 

okresami remisji i nawrotów/progresji.  

Brak jest obecnie ujednoliconego standardu postępowania u chorych na FL opornych na 

rytuksymab. Liczba opcji terapeutycznych dostępnych dla tej grupy chorych jest ograniczona. 

Bendamustyna wykazała skuteczność w leczeniu chorych na iNHL opornych na RYT, ale 

okresy remisji u chorych leczonych BEN są stosunkowo krótkie.  

W analizowanej populacji chorych istnieje zatem znaczna niezaspokojona potrzeba odnośnie 

wprowadzenia nowych skutecznych terapii wpływających na wydłużenie czasu trwania 

odpowiedzi na leczenie a więc i wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby 

oraz czasu przeżycia całkowitego, przy jednoczesnym akceptowalnym profilu 

bezpieczeństwa. U chorych z analizowanej populacji, równie ważny jak skuteczność leczenia 

jest wpływ terapii na objawy i funkcjonowanie związane z chorobą i zastosowanym leczeniem. 

Według danych literaturowych objawy związane z chorobą tj. limfodenopatia, zmęczenie, 

objawy typu B (utrata masy ciała, gorączka, nocne poty), negatywne wpływają na jakość życia 

chorych. W związku z powyższym ważne jest by nowe opcje terapeutyczne w analizowanej 

populacji chorych nie wykazywały negatywnego wpływu na jakość życia chorych. 

Obinutuzumab to pierwsze w swojej klasie rekombinowane, humanizowane, glikozylowane 

przeciwciało monoklonalne typu II skierowane przeciwko CD20 podklasy immunoglobulin G1. 

W porównaniu do przeciwciał typu I np. rytuksymabu, obinutuzumab - przeciwciało typu II - 

charakteryzuje się większą zdolnością indukowania bezpośredniej śmierci komórkowej, przy 

jednoczesnym ograniczeniu cytotoksyczności zależnej od dopełniacza, po zastosowaniu 

równoważnej dawki. Zastosowanie innowacyjnej terapii skojarzonej OBI i BEN pozwala na 

połączenie działania terapii celowanej na antygen CD20 i chemioterapii. Ponadto dodatkowe 
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wdrożenie terapii podtrzymującej OBI pozwala na wydłużenie czasu trwania odpowiedzi na 

leczenie.  

U chorych na FL, opornych na RYT, obinutuzumab stosowany w skojarzeniu z bendamustyną 

a następnie w monoterapii, powoduje istotną statystycznie i kliniczne redukcje ryzyka progresji 

choroby lub zgonu w porównaniu do bendamustyny stosowanej w monoterapii, po której 

chorych poddaje się obserwacji. Profil bezpieczeństwa wnioskowanej terapii jest 

porównywalny z profilem bezpieczeństwa bendamustyny stosowanej w monoterapii, mimo, że 

w badaniu GADOLIN czas trwania aktywnego leczenia był dłuższy w grupie badanej niż w 

grupie kontrolnej. Co ważne, wnioskowana terapia nie wpływa negatywnie na jakość życia 

chorych z populacji docelowej. Porównawcza ocena skuteczności i bezpieczeństwa OBI 

względem wielolekowych schematów chemioterapii, po których u chorych wykonuje się 

przeszczepienie autologiczne nie była możliwa z uwagi na brak homogeniczności 

odnalezionych badań (brak możliwości wykonania porównania pośredniego lub zestawienia 

wyników). 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zasadnym jest stosowanie i objęcie 

finansowaniem ze środków publicznych w ramach programu lekowego produktu 

leczniczego Gazyvaro® stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w 

monoterapii w leczeniu podtrzymującym, u dorosłych chorych na chłoniaka 

grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas 

leczenia bądź maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 

zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby.  
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1. Cel analizy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (MZ) w sprawie minimalnych wymagań [18] 

celem analizy klinicznej dla leku Gazyvaro® (obinutuzumab) stosowanego w skojarzeniu z 

bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu dorosłych chorych na chłoniaka 

grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia 

bądź maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 

rytuksymab, wystąpiła progresja choroby, jest wykonanie porównawczej analizy skuteczności 

i bezpieczeństwa w/w produktów leczniczych z co najmniej jedną refundowaną technologią 

opcjonalną, a w przypadku braku refundowanej technologii opcjonalnej – z inną technologią 

opcjonalną. W sytuacji, gdyby nie istniała ani jedna technologia opcjonalna, analiza kliniczna 

powinna obejmować porównanie z naturalnym przebiegiem choroby, odpowiednio dla danego 

stanu klinicznego we wnioskowanym wskazaniu. 

2. Metodyka 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań analiza kliniczna powinna 

zawierać:  

 przegląd systematyczny badań pierwotnych wyselekcjonowanych w zakresie: 

 charakterystyki populacji, w której przeprowadzone były badania, zgodną  

z populacją docelową wskazaną we wniosku refundacyjnym; 

 charakterystyki technologii zastosowanych w badaniach, m.in. wnioskowaną 

technologią; 

 parametrów skuteczności i bezpieczeństwa, stanowiących przedmiot badań; 

 metodyki badań; 

 wskazanie opublikowanych przeglądów systematycznych odnośnie opiniowanej 

technologii medycznej w populacji uwzględnionej we wniosku refundacyjnym.  

Przegląd systematyczny wykonany w ramach analizy klinicznej przeprowadzono zgodnie  

z Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), stanowiącymi 
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załącznik do Zarządzenia nr 40/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji w sprawie wytycznych oceny świadczeń opieki zdrowotnej, Rozporządzeniem MZ 

w sprawie minimalnych wymagań oraz zasadami przedstawionymi w „Cochrane Handbook 

for Systematic Reviews of Interventions”, wersja 5.1.0.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań przegląd systematyczny 

zawiera: 

 porównanie z co najmniej jedną refundowaną technologią opcjonalną, 

a w przypadku jej braku – z inną technologią opcjonalną; 

 wskazanie wszystkich badań spełniających kryteria selekcji badań pierwotnych do 

przeglądu systematycznego; 

 opis kwerend przeprowadzonych w bazach bibliograficznych; 

 opis procesu selekcji badań, w szczególności liczby doniesień naukowych 

wykluczonych w poszczególnych etapach selekcji oraz przyczyn wykluczenia na 

etapie selekcji pełnych tekstów – w postaci diagramu; 

 charakterystykę każdego z badań włączonych do przeglądu w postaci tabelarycznej, 

z uwzględnianiem: 

 opisu metodyki badania w tym wskazania czy dane badanie zostało 

zaprojektowane w metodyce umożliwiającej wskazanie 

wyższości/równoważności/ niemniejszej skuteczności technologii wnioskowanej 

od technologii opcjonalnej; 

 kryteriów selekcji osób podlegających rekrutacji do badania; 

 opisu procedury przypisania osób badanych do technologii; 

 charakterystyki grupy osób badanych; 

 charakterystyki procedur, którym zostały poddane osoby badane; 

 wykazu wszystkich parametrów podlegających ocenie w badaniu; 
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 informacji na temat odsetka osób, które przestały uczestniczyć przed jego 

zakończeniem;  

 wskazania źródeł finansowania badania; 

 zestawienie wyników uzyskanych w każdym z badań w zakresie zgodnym 

z kryteriami selekcji badań pierwotnych w odniesieniu do parametrów skuteczności  

i bezpieczeństwa w postaci tabelarycznej; 

 informacje na temat bezpieczeństwa skierowane do osób wykonujących zawody 

medyczne, aktualne na dzień złożenie wniosku, pochodzące w szczególności ze 

źródeł stron internetowych URPLWMiPB (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), EMA (ang. European Medicines 

Agency – Europejska Agencja Leków), FDA (ang. Food and Drug Administration –  

Agencja ds. Żywności i Leków). 
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3. Przegląd systematyczny 

Przegląd systematyczny został przeprowadzony zgodnie ze schematem PICOS (ang. 

population, intervention, comparison, outcome, study), zdefiniowanym w ramach Analizy 

problemu decyzyjnego [12], stanowiącym swoisty protokół m.in. dla niniejszej analizy. 

 Źródła danych 

Zgodnie z Wytycznymi AOTMiT w celu odnalezienia badań pierwotnych i opracowań wtórnych, 

przeszukiwano następujące bazy informacji medycznej: 

 Medline (przez Pubmed); 

 Embase (przez Ovid); 

 The Cochrane Library. 

Dodatkowo w celu odnalezienia innych raportów oceny technologii medycznej oraz 

przeglądów systematycznych (opracowania wtórne) przeszukiwano bazę Centre for Reviews 

and Dissemination (CRD, Centrum Przeglądów i Rozpowszechniania brytyjskiej służby 

zdrowia).  

Ponadto, szukano doniesień naukowych w rejestrach badań klinicznych: National Institutes of 

Health oraz EU Clinical Trials Register. 

W celu wykonania pełnej oceny bezpieczeństwa ocenianej technologii medycznej 

przeszukano również publikacje urzędów zajmujących się nadzorem 

i monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych pod kątem informacji skierowanych 

do osób wykonujących zawody medyczne: EMA, europejska baza zgłoszeń o podejrzewanych 

działaniach niepożądanych leków2 (ADRReports, ang. European database of suspected 

adverse drug reaction reports), FDA, URPLWMiPB i WHO UMC (ang. World Health 

Organization Uppsala Monitoring Centre – centralna baza danych Światowej Organizacji 

Zdrowia znajdująca się w Szwecji (w Upssali), zawierająca informacje na temat 

                                                

2 informacje na tej stronie internetowej dotyczą podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych tzn. 
zdarzeń medycznych obserwowanych po zastosowaniu leku, które jednak nie muszą być koniecznie 
związane ze stosowaniem leku lub wywołane przez lek 
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podejrzewanych działań niepożądanych leków). Dane pochodzące z tych źródeł stanowiły 

uzupełnienie analizy bezpieczeństwa. W ramach uzupełniającej oceny bezpieczeństwa 

poszukiwano informacji dotyczących zastosowania badanej interwencji. Nie poszukiwano 

informacji dotyczących wyłącznie zastosowania BEN, gdyż bendamustyna jest lekiem obecnie 

finansowanym w Polsce, o znanym profilu bezpieczeństwa. 

Ponadto, przeszukano odniesienia bibliograficzne zawarte w publikacjach włączonych po 

selekcji abstraktów. 

Zwrócono się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie okresowego raportu dotyczącego 

oceny stosunku korzyści do ryzyka (PBRER, ang. Periodic Benefit-Risk Evaluation Report – 

okresowy raport dotyczący oceny stosunku korzyści do ryzyka) oraz dodatkowych danych do 

badania włączonego w II etapie przeglądu. 

 Selekcja odnalezionych badań 

Odnalezione publikacje w głównych bazach medycznych Medline, Embase i The Cochrane 

Library oraz bazach dodatkowych zostały poddane selekcji na podstawie tytułów i streszczeń, 

a następnie pełnych tekstów. Selekcji dokonało niezależnie trzech analityków ''''''''' '' '''''''' '''' I i II 

etap oraz ''''''''' '' ''''''' '''' III etap). W przypadku braku zgodności decyzje podejmowane były 

z udziałem czwartego analityka '''''''''''' na drodze konsensusu. Selekcję oparto na wcześniej 

zdefiniowanych kryteriach włączenia i wykluczenia, opisanych w rozdziałach 3.3.2, 3.4.2, 

3.5.2. 

 I etap przeglądu – opracowania wtórne 

3.3.1. Strategia wyszukiwania 

Zastosowano strategię wyszukiwania zawierającą terminy odnoszące się do interwencji 

badanej (obinutuzumab). W bazach Medline i Embase wykorzystano również zapytania 

odnoszące się do metodyki badań (badania pierwotne i wtórne – na tym etapie rozpatrywano 

jedynie badania wtórne). W bazie The Cochrane Library nie wprowadzono takiego 

ograniczenia, gdyż baza ta zawiera publikacje już pokategoryzowane pod względem metodyki. 
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Na tym etapie analizy podczas przeszukiwania bazy The Cochrane Library przeszukiwano 

dane z zakładek dotyczących opracowań wtórnych (zakładki inne niż CENTRAL3).  

Aby ograniczyć liczbę trafień, a tym samym zwiększyć swoistość strategii wyszukiwania, 

w bazie Embase zastosowano następujące deskryptory: ti – tytuł (ang. title), ot – tytuł 

oryginalny (ang. original title), ab – abstrakt (ang. abstract), kw – słowa kluczowe (ang. key 

words), w odniesieniu do zapytań dotyczących interwencji zastosowano także deskryptor  

tn – nazwa handlowa (ang. trade name), a w odniesieniu do zapytań dotyczących metodyki 

zastosowano dodatkowo deskryptor pt – typ publikacji (ang. publication type). W bazach 

Medline i The Cochrane Library wykonano wyszukiwanie w całym tekście rekordu 

(zastosowane deskryptory to odpowiednio All fields i All text). 

W celu odnalezienia słów stanowiących synonimy i zaimplementowania ich do strategii, do 

każdego z wyżej wymienionych zapytań wykorzystano słowniki haseł przedmiotowych Medical 

Subject Headings (MeSH – system metadanych, którego celem jest indeksowanie artykułów 

medycznych i książek o tej tematyce ) i EmTree – Tool oraz zastosowano przegląd zasobów 

internetowych.  

W bazie CRD wyszukiwanie prowadzono z użyciem nazw substancji czynnej oraz nazwy 

handlowej interwencji badanej4, w celu zapewnienia jego czułości. 

Zakładanym wynikiem przeglądu było odnalezienie opracowań wtórnych tj. przeglądów 

systematycznych z metaanalizami lub bez metaanaliz dla ocenianej interwencji 

w analizowanej populacji chorych. 

Strategię wyszukiwania w bazach głównych wraz z wynikami zaprezentowano w załączniku 

7.2. Natomiast strategię wyszukiwania, którą wykorzystano do przeszukiwania bazy CRD 

przedstawiono wraz z wynikami w załączniku 7.3. 

3.3.2. Kryteria włączenia i wykluczenia badań 

                                                

3ang. The Cochrane Central Register of Controlled Trials – baza z publikacjami badań 
randomizowanych z grupą kontrolną w ramach The Cochrane Library 
4wyszukiwanie prowadzono dla obinutuzumabu, a nie terapii skojarzonej. Miało to na celu zwiększenie 
prawdopodobieństwa odnalezienia wszystkich opublikowanych przeglądów dla badanej interwencji 
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Do analizy klinicznej włączane były opracowania wtórne (przeglądy systematyczne5 

z metaanalizami lub bez nich) spełniające kryterium populacji i interwencji (zgodnie 

z Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań [18]), które zostało ustanowione 

a priori w protokole do przeglądu systematycznego.  

Tabela 1. 
Kryteria włączenia i wykluczenia opracowań wtórnych – Etap I 

Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Bazy główne 

Populacja 

Dorośli chorzy na chłoniaka grudkowego, u których nie 
wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas 
leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu 
rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby.  

Komentarz: do analizy włączano także badania dla 

chorych na iNHL (ang. indolent Non-Hodgkin Lymphoma 
– indolentne chłoniaki nieziarnicze) pod warunkiem, że 
chorzy na FL (ang. follicular lymphoma – chłoniak 
grudkowy) stanowili co najmniej 75% wszystkich chorych 
uczestniczących w badaniu (gdy wyniki przedstawiano 
łącznie dla wszystkich chorych na iNHL). 

Niezgodna z kryteriami włączenia, 
np. chorzy uprzednio nieleczeni. 

Interwencja 

Leczenie indukcyjne (OBI+BEN) 

Cykl 1. – 1000 mg produktu leczniczego Gazyvaro® w 
skojarzeniu z bendamustyną podaje się w 1. dniu, 8. dniu 
i 15. dniu pierwszego 28-dniowego cyklu leczenia. Cykle 
2.-6. – 1000 mg produktu leczniczego Gazyvaro® w 
skojarzeniu z bendamustyną podaje się w 1. dniu 
każdego 28-dniowego cyklu leczenia. 

Bendamustyna jest podawana dożylnie 1. i 2. w dniu cykli 
1.-6., w dawce dobowej wynoszącej 90 mg/m2. 

Leczenie podtrzymujące (OBI w monoterapii) 

Dawka 1000 mg produktu Gazyvaro® w monoterapii raz 
na 2 miesiące przez dwa lata lub do czasu wystąpienia 
progresji choroby. 

Inna niż wymieniona. 

Metodyka 

Opracowania wtórne (przeglądy systematyczne  
z metaanalizami lub bez nich). Publikacje pełnotekstowe. 

Opracowania poglądowe, 
przeglądy niesystematyczne, 
badania pierwotne. Artykuły 
nieopublikowane w pełnym tekście. 

Publikacje w językach: polskim i angielskim. 
Publikacje w językach innych niż 
polski i angielski. 

                                                

5przeglądy spełniające kryteria Cook [5]. Konieczne spełnienie co najmniej 4 spośród 5 kryteriów: 
sprecyzowane pytanie badawcze, przedstawienie zastosowanej strategii wyszukiwania, predefiniowane 
kryteria włączania i wykluczania dla badań klinicznych, krytyczna ocena wiarygodności badań 
klinicznych włączonych do analizy, poprawna ilościowa i/lub jakościowa synteza wyników badań 
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3.3.3. Badania włączone 

W wyniku przeszukiwania głównych baz informacji medycznej (Medline, Embase, The 

Cochrane Library6) odnaleziono 758 publikacji w formie tytułów i abstraktów.  

Dodatkowo przeszukano bazę CRD, w której odnaleziono w sumie 13 publikacji. 

W wyniku wykonanego przeglądu systematycznego odnaleziono 1 przegląd systematyczny 

(HSO LBI-HTA 2016 [23]) spełniający kryterium populacji i interwencji podane w rozdziale 

3.3.2 (zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie minimalnych wymagań). Wyniki 

odnalezionego przeglądu systematycznego wraz z pełną oceną krytyczną zostały 

przedstawione w rozdziale 7.4. Pomimo, że w niniejszej analizie klinicznej analizowano wyniki 

z przeglądu systematycznego spełniającego kryteria populacji i interwencji, zdecydowano o 

przeprowadzeniu kolejnego etapu przeszukiwania badań pierwotnych. Uznano, że na 

podstawie włączonego przeglądu nie było możliwe przeprowadzenie porównawczej oceny 

skuteczności i/lub bezpieczeństwa analizowanej interwencji i komparatora, gdyż ze względu 

na datę ostatniego wyszukiwania mógł on nie zawierać wszystkich dostępnych publikacji 

niezbędnych do przeprowadzenia wnioskowania w niniejszej analizie. 

Poszczególne etapy wyboru publikacji znalezionych w głównych i dodatkowych bazach 

informacji medycznej wraz z przyczynami odrzucenia zostały przedstawione poniżej, na 

diagramie PRISMA7 (Rysunek 1). Podczas selekcji tytułów i streszczeń współczynnik 

zgodności kappa pomiędzy analitykami wynosił 0,96 natomiast w trakcie wyboru pełnych 

tekstów równy był 1. Powody wykluczenia poszczególnych badań na podstawie ich pełnych 

tekstów przedstawiono w załączniku 7.7. 

                                                

6uwzględniono publikacje z zakładek dotyczących opracowań wtórnych (zakładki inne niż CENTRAL) 
7ang. Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses – preferowany sposób 
raportowania wyników przeglądów systematycznych i metaanaliz 
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Rysunek 1. 
Diagram PRISMA przedstawiający proces selekcji publikacji – etap I 

Publikacje z głównych baz medycznych: 

Medline: 177 

Embase: 571 

The Cochrane Library 
(z wyjątkiem CENTRAL): 10 

Łącznie: 758 

 

Publikacje z bazy dodatkowej: 

CDR: 13 

Łącznie: 13 

 

 

 

Publikacje analizowane na podstawie tytułów i streszczeń: 
Łącznie: 771 

 

 

 

Publikacje wykluczone na podstawie 
tytułów i streszczeń: 

Niewłaściwa populacja: 135 

Niewłaściwa interwencja: 191 

Niewłaściwa metodyka: 417 

Łącznie: 743 

   

Publikacje włączone do analizy pełnych tekstów: 
Łącznie: 28 

 

Publikacje włączone na podstawie 
odniesień bibliograficznych: 

Łącznie: 0 

 

Publikacje wykluczone na podstawie 
pełnych tekstów: 

Niewłaściwa populacja: 1 

Niewłaściwa metodyka: 26 

Łącznie: 27 

   

Publikacje włączone do analizy: 
Łącznie: 1 
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 II etap przeglądu – badania pierwotne 

3.4.1. Strategia wyszukiwania 

W II etapie wyszukiwania zastosowano w bazach głównych tę samą strategię wyszukiwania 

jak w etapie I (dokonano analizy tych samych abstraktów, przy czym zastosowano odrębne 

kryteria włączenia i wykluczenia, które zostały przedstawione w rozdziale 3.4.2). Szczegółowy 

jej opis przedstawiono w rozdziale 7.2. Na tym etapie przeszukiwania rozpatrywano jedynie 

badania pierwotne. Podczas przeszukiwania bazy The Cochrane Library przeszukiwano dane 

z zakładki CENTRAL, która dotyczy badań pierwotnych. 

Na stronach ADRReports, EMA, FDA,  URPLWMiPB, WHO UMC zastosowano także czułą 

strategię, wykorzystując jedynie nazwy substancji czynnej i handlowej interwencji badanej. 

W rejestrach badań klinicznych National Institutes of Health oraz oraz EU Clinical Trials 

Register szukano badań zakończonych i nieopublikowanych, niezakończonych oraz 

planowanych dla ocenianej interwencji w leczeniu dorosłych chorych na chłoniaka 

grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia 

lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 

rytuksymab, wystąpiła progresja choroby, dlatego zastosowano zapytanie odnoszące się tylko 

do tego leku. 

Dodatkowo na stronach EMA, FDA i w rejestrach badań klinicznych poszukiwano publikacji 

zawierających dodatkowe dane do badań włączonych do analizy w II etapie przeglądu.  

Zakładanym wynikiem przeglądu było odnalezienie badań pierwotnych porównujących 

bezpośrednio skuteczność i bezpieczeństwo ocenianej technologii z wybranym komparatorem 

oraz badań pierwotnych umożliwiających pośrednie porównanie ocenianej interwencji z 

wybranym komparatorem, w przypadku braku badań umożliwiających porównanie 

bezpośrednie. W sytuacji, w której nie zostanie odnalezione badanie z grupą kontrolną, do 

analizy włączane będą badania jednoramienne. 

Strategia wyszukiwania została utworzona w taki sposób, aby odnaleźć zarówno badania 

eksperymentalne, jak i badania obserwacyjne, na podstawie, których zostanie oceniona 

skuteczność praktyczna i bezpieczeństwo porównywanych technologii medycznych.  
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Strategię wyszukiwania w bazach głównych wraz z wynikami zaprezentowano w załączniku 

7.2. Natomiast strategię wyszukiwania, którą wykorzystano do przeszukiwania wybranych baz 

dodatkowych przedstawiono wraz z wynikami w załączniku 7.3. 

3.4.2. Kryteria włączenia i wykluczenia badań 

Do analizy klinicznej włączane były badania spełniające kryteria zdefiniowane zgodnie ze 

schematem PICOS, które zostały ustanowione a priori w protokole do przeglądu 

systematycznego.  

Poniższe kryteria zostały podzielone na trzy podetapy, pierwszy dotyczy przeszukania baz 

głównych (ocena skuteczności i/lub bezpieczeństwa ocenianej interwencji względem 

komparatora), drugi natomiast dotyczy przeszukania strony EMA, FDA i rejestrów badań 

klinicznych pod kątem publikacji zawierających dodatkowe wyniki do badań włączonych do 

analizy, trzecia część dotyczy baz dodatkowych (uzupełniająca analiza bezpieczeństwa). 

Tabela 2. 
Kryteria włączenia i wykluczenia badań pierwotnych – Etap II 

Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Podetap IIa – bazy główne 

Populacja 

Dorośli chorzy na chłoniaka grudkowego, u których nie 
wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas 
leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu 
rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, 
wystąpiła progresja choroby.  

Komentarz: do analizy włączano także badania dla 

chorych na iNHL pod warunkiem, że chorzy na FL 
stanowili, co najmniej 75% wszystkich chorych 
uczestniczących w badaniu (gdy wyniki przedstawiano 
łącznie dla wszystkich chorych na iNHL). 

Niezgodna z kryteriami włączenia, 
np. chorzy uprzednio nieleczeni. 

Interwencja 

Leczenie indukcyjne (OBI+BEN) 

Cykl 1 – 1000 mg produktu leczniczego Gazyvaro® w 
skojarzeniu z bendamustyną podaje się w 1. dniu, 8. dniu 
i 15. dniu pierwszego 28-dniowego cyklu leczenia. Cykle 
2.-6. – 1000 mg produktu leczniczego Gazyvaro® w 
skojarzeniu z bendamustyną podaje się w 1. dniu każdego 
28-dniowego cyklu leczenia. 

Bendamustyna jest podawana dożylnie 1. i 2. w dniu cykli 
1.-6., w dawce dobowej wynoszącej 90 mg/m2. 

Leczenie podtrzymujące (OBI w monoterapii) 

Dawka 1000 mg produktu Gazyvaro® w monoterapii raz na 
2 miesiące przez dwa lata lub do czasu wystąpienia 
progresji choroby. 

Inna niż wymieniona. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

36 

   

  

 

 

Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Komparator 

Leki przeciwnowotworowe (bendamustyna podawana w 
monoterapii oraz schematy CHOP, CVP, DHAP, ESHAP, 
FC, GDP, ICE)8, po których, u chorych odpowiadających 
na leczenie prowadzi się obserwację lub stosuje się 
przeszczepienie autologiczne.  

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Levact® 
[3], chlorowodorek bendamustyny podawany jest w dawce 
120 mg/m2 powierzchni ciała w dniach 1. i 2.  co 3 
tygodnie. Lek należy podawać we wlewie dożylnym przez 
30-60 minut. 

Szczegółowy opis komparatorów (w tym dawkowanie) 
przedstawiono w Analizie problemu decyzyjnego [12], 
stanowiącej integralną część raportu. 

Niezgodny z założonymi. 

W przypadku braku badań bezpośrednio porównujących 
interwencję i komparator, włączano badania 
randomizowane z dowolnym komparatorem, na podstawie 
których będzie można wykonać porównanie pośrednie 
(zapewnienie możliwie najszerszego zakresu wspólnych 
referencji do ewentualnego porównania pośredniego). 

n/d 

Brak w przypadku badań jednoramiennych (jeśli 
konieczne było włączenie badania jednoramiennego tj. nie 
odnaleziono badań z grupą kontrolną). 

n/d 

Punkty 
końcowe 

Podczas selekcji badań na podstawie abstraktów i pełnych 
tekstów nie stosowano żadnych ograniczeń do punktów 
końcowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa. 
Włączano m.in. następujące punkty końcowe: 

 jakość życia; 
 czas przeżycia wolnego od progresji choroby 

(PFS, ang. progression free survival); 
 czas przeżycia całkowitego (OS, ang. overall 

survival); 
 odpowiedź na leczenie; 
 profil bezpieczeństwa. 

Punkty końcowe dotyczące 
farmakokinetyki, farmakodynamiki 
itp. lub niezgodne z założonymi. 

Metodyka 

Badania eksperymentalne z grupą kontrolną, w przypadku 
braku takich badań – badania bez grupy kontrolnej. 

Badania wtórne, opracowania 
poglądowe, opisy przypadków. 

Badania obserwacyjne z grupą kontrolną, w przypadku 
braku takich badań – badania bez grupy kontrolnej. 

Przedłużenia badań z grupą kontrolną. 

                                                

8 CHOP – schemat chemioterapii zawierający cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę, prednizon, 
CVP – schemat chemioterapii zawierający cyklofosfamid, winkrystynę, prednizon, DHAP –  schemat 
chemioterapii zawierający cyklofosfamid, winkrystynę, prednizon, ESHAP – schemat chemioterapii 
zawierający etopozyd, metylprednizolon, cytarabinę, cisplatynę, FC – schemat chemioterapii 
zawierający fludarabinę i cyklofosfamid, GDP – schemat chemioterapii zawierający gemcytabinę, 
deksametazon, cisplatynę, ICE – schemat chemioterapii zawierający etopozyd, karboplatynę, ifosfamid 
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Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Badania przeprowadzone z udziałem co najmniej 10 
chorych w grupie (zarówno badania z grupą kontrolną, jak 
i badania jednoramienne). 

Publikacje w językach: polskim i angielskim. 
Publikacje w językach innych niż 
polski i angielski.  

Publikacje pełnotekstowe;  

Abstrakty konferencyjne zawierające dodatkowe wyniki do 
badań włączonych do analizy, opublikowanych w pełnym 
tekście. 

Niezgodny z założonymi. 

Podetap IIb – strona EMA, FDA i rejestry badań klinicznych 

Populacja Jak w bazach głównych. Niezgodny z założonymi. 

Interwencja Jak w bazach głównych. Niezgodny z założonymi. 

Komparator Jak w bazach głównych. Niezgodny z założonymi. 

Punkty 
końcowe 

Punkty końcowe dotyczące skuteczności  
i bezpieczeństwa, m.in.: 

 jakość życia; 
 czas przeżycia wolnego od progresji choroby; 
 czas przeżycia całkowitego; 
 odpowiedź na leczenie; 
 profil bezpieczeństwa. 

Punkty końcowe dotyczące 
farmakokinetyki, farmakodynamiki 

Metodyka 
Dodatkowe wyniki skuteczności i/lub bezpieczeństwa do 
badań włączonych w bazach głównych. 

Niezgodny z założonymi. 

Podetap IIc – bazy dodatkowe (dodatkowa ocena bezpieczeństwa) 

Populacja Jak w bazach głównych. 

Interwencja Jak w bazach głównych. 

Komparator n/d 

Punkty 
końcowe 

Profil bezpieczeństwa. 
Punkty końcowe dotyczące 
skuteczności, farmakokinetyki, 
farmakodynamiki itp. 

Metodyka 

Publikacje dotyczące dodatkowej oceny bezpieczeństwa 
analizowanej interwencji. 

Inne niż wymienione. 

Publikacje w językach: polskim i angielskim. 
Publikacje w językach innych niż 
polski i angielski. 

3.4.3. Badania włączone 

W wyniku przeszukiwania głównych baz informacji medycznej (Medline, Embase, The 

Cochrane Library) odnaleziono 815 publikacji w formie tytułów i abstraktów.  

Dodatkowo przeszukano: 
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 stronę internetową ADRReports, na której odnaleziono 1 rekord; 

 stronę internetową EMA, na której odnaleziono łącznie 731 publikacji (łącznie pod 

kątem kryteriów dla podetapu IIb i IIc); 

 stronę internetową FDA, na której odnaleziono łącznie 87 publikacji (łącznie pod kątem 

kryteriów dla podetapu IIb i IIc); 

 stronę internetową URPLWMiPB, na której nie odnaleziono żadnej publikacji 

spełniającej kryteria włączenia do analizy; 

 stronę internetową WHO UMC, na której odnaleziono 1 rekord. 

Po przeprowadzeniu selekcji abstraktów i pełnych tekstów ostatecznie do analizy włączono 13 

publikacji (w tym 1 dokument otrzymany od Zamawiającego). 

Do analizy włączono 1 randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie GADOLIN 

(publikacja Sehn 2016 [32]) porównujące skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu 

stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii (OBI+BENOBI) 

względem bendamustyny stosowanej w monoterapii, po której chorych poddano obserwacji 

(BENOBS). Badanie GADOLIN przeprowadzono u dorosłych chorych na indolentne 

chłoniaki nieziarnicze, opornych na rytuksymab (w publikacjach do badania GADOLIN 

wyodrębniono dodatkowo wyniki dla podgrupy chorych na chłoniaka grudkowego).  

W analizie wykorzystano także dodatkowe wyniki do badania GADOLIN przedstawione w: 

 publikacji Cheson 2017 (analiza jakości życia chorych uczestniczących w badaniu 

GADOLIN) [25]; 

 abstraktach konferencyjnych Cheson 2016 [24], Pott 2015 [31] i Sehn 2015 [33]; 

 dokumentach odnalezionych na stronie EMA: EMA 2016 [28], ChPL 2016 

(Charakterystyka produktu leczniczego Gazyvaro®) [2]; 

 dokumencie FDA 2016 [29]; 
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 dokumencie EU-CTR 2016 [27] (publikacja odnaleziona w rejestrze EU Clinical Trials 

Register9); 

 dokumencie NICE 201610 [30]. 

Ponadto od Zamawiającego otrzymano dokument zawierający dodatkowe dane do badania 

GADOLIN [26]. 

Nie odnaleziono danych dotyczących efektywności praktycznej analizowanej interwencji. 

Analizę bezpieczeństwa uzupełniono dodatkowymi danymi pochodzącymi z: 

 ChPL Gazyvaro®; 

 dokumentu FDA 2016; 

 strony internetowej ADRReports [38]; 

 strony internetowej WHO UMC [37]. 

W trakcie przeszukiwania rejestru badań klinicznych National Institutes of Health odnaleziono 

1 rekord przedstawiający dane dotyczące trwającego i włączonego do niniejszej analizy 

badania klinicznego GADOLIN. Również w rejestrze EU Clinical Trials Register 

zidentyfikowano 1 rekord dotyczący trwającego badania GADOLIN. Badania zestawiono w 

tabeli znajdującej się w załączniku 7.1 

Poszczególne etapy wyboru publikacji znalezionych w głównych i dodatkowych bazach 

informacji medycznej wraz z przyczynami odrzucenia zostały przedstawione poniżej, na 

diagramie PRISMA (Rysunek 2). Podczas selekcji tytułów i streszczeń współczynnik 

zgodności kappa pomiędzy analitykami wynosił 0,96 natomiast w trakcie wyboru pełnych 

tekstów równy był 1. Powody wykluczenia poszczególnych badań na podstawie ich pełnych 

tekstów przedstawiono w załączniku 7.7. 

 

                                                

9 w rejestrze National Institutes of Health również odnaleziono dodatkowe wyniki do badania GADOLIN, 
jednak dane te były zbieżne z danymi z dokumentu EU-CTR 2016, dlatego też zdecydowano o 
włączeniu do raportu tylko dokumentu EU-CTR 2016 
10 dokument włączony na podstawie odniesień bibliograficznych 
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Rysunek 2. 
Diagram PRISMA przedstawiający proces selekcji publikacji – etap II 

Publikacje z głównych baz medycznych: 

Medline: 177 

Embase: 571 

The Cochrane Library 
(wyłącznie CENTRAL): 67 

Łącznie: 815 

 

Publikacje z baz dodatkowych: 

EMA: 731 

FDA: 87 

URPLWMiPB: 0 

ADRReports: 1 

WHO UMC: 1 

National Institutes of Health: 192 

EU Clinical Trials Register: 73 

Łącznie: 1 085 

 

 

 

Publikacje analizowane na podstawie tytułów i streszczeń: 
Łącznie: 1 900 

 

 

 
Publikacje wykluczone na podstawie 

tytułów i streszczeń: 

Niewłaściwa populacja: 542 

Niewłaściwa interwencja: 347 

Niewłaściwa metodyka: 997 

Łącznie: 1 886 

   

Publikacje włączone do analizy: 
Łącznie: 14 

 

Publikacje włączone na podstawie 
odniesień bibliograficznych (1) / 

otrzymane od Zamawiającego (1): 

Łącznie: 2 

 
Publikacje wykluczone na podstawie 

pełnych tekstów: 

Niewłaściwa populacja: 1 

Niewłaściwa interwencja: 1 

Niewłaściwa metodyka: 1 

Łącznie: 3 

   

Publikacje włączone do analizy: 
skuteczności i bezpieczeństwa: 11 

dodatkowej oceny bezpieczeństwa: 4 

Łącznie: 13* 

*dokument ChPL Gazyvaro® i dokument FDA 2016 są uwzględnione zarówno w ocenie skuteczności i 
bezpieczeństwa, jak i w dodatkowej ocenie bezpieczeństwa  
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 III etap przeglądu – badania pierwotne dla 

komparatora 

3.5.1. Strategia wyszukiwania 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ, w ramach analizy klinicznej dla produktu leczniczego 

Gazyvaro® stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w 

leczeniu podtrzymującym, u dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie 

wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia bądź maksymalnie do 6 

miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, wystąpiła 

progresja choroby, należy wykonać porównawczą analizę skuteczności i bezpieczeństwa w/w 

produktów leczniczych z co najmniej jedną refundowaną technologią opcjonalną. 

W ramach II etapu przeglądu systematycznego dla ocenianej interwencji odnaleziono 1 

badanie bezpośrednio porównujące terapię OBI+BENOBI względem wybranego 

komparatora tj. bendamustyny, po której chorzy zostali poddani obserwacji.  

Aby umożliwić wykonanie pełnej oceny skuteczności i/lub bezpieczeństwa ocenianej 

interwencji i komparatorów, zdecydowano o przeprowadzeniu kolejnego etapu przeglądu w 

celu odnalezienia badań umożliwiających wykonanie brakującego porównania tj. porównania 

pośredniego skuteczności i/lub bezpieczeństwa obinutuzumabu stosowanego w skojarzeniu z 

bendamustyną, a następnie w monoterapii względem leków przeciwnowotworowych11, po 

których u chorych odpowiadających na leczenie stosuje się przeszczepienie autologiczne 

(poprzez wspólną referencję) lub badań, na podstawie, których możliwe będzie wykonanie 

zestawienia wyników z grupy badanej badania GADOLIN i wyników z badań jednoramiennych 

(lub pojedynczych ramion z badań z grupą kontrolną) dla komparatora. 

W III etapie wyszukiwania zastosowano strategię zawierającą terminy odnoszące się do 

populacji docelowej (chłoniak grudkowy) oraz do komparatora (ASCT, ang. autologous stem 

                                                

11 według wytycznych klinicznych uwzględnionych w Analizie problemu decyzyjnego, żaden z leków 
przeciwnowotworowych rozważanych jako komparator nie jest opcją stosowaną z wyboru 
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cell transplantation – autologiczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych)12. W bazach 

Medline i Embase wykorzystano również zapytania odnoszące się do metodyki badań 

(badania pierwotne). W bazie The Cochrane Library nie wprowadzono takiego ograniczenia, 

gdyż baza ta zawiera publikacje już pokategoryzowane pod względem metodyki. Na tym 

etapie analizy podczas przeszukiwania bazy The Cochrane Library przeszukiwano dane z 

zakładki CENTRAL.  

Aby ograniczyć liczbę trafień, a tym samym zwiększyć swoistość strategii wyszukiwania, 

w bazie Embase zastosowano następujące deskryptory: ti, ot, kw, ab, a w odniesieniu do 

zapytań dotyczących metodyki zastosowano dodatkowo deskryptor pt. W bazach Medline i 

The Cochrane Library wykonano wyszukiwanie w całym tekście rekordu (zastosowane 

deskryptory to odpowiednio All fields i All text).  

W celu odnalezienia słów stanowiących synonimy i zaimplementowania ich do strategii, do 

każdego z wyżej wymienionych zapytań wykorzystano słowniki haseł przedmiotowych MeSH 

i EmTree – Tool oraz zastosowano przegląd zasobów internetowych.  

Strategia wyszukiwania została utworzona w taki sposób, aby odnaleźć zarówno badania 

eksperymentalne, jak i badania obserwacyjne.  

Strategię wyszukiwania w bazach głównych wraz z wynikami zaprezentowano w załączniku 

7.2. 

3.5.2. Kryteria włączenia i wykluczenia badań 

Do analizy klinicznej włączane były badania spełniające kryteria zdefiniowane zgodnie ze 

schematem PICOS, które zostały ustanowione a priori w protokole do przeglądu 

systematycznego.  

                                                

12 w strategii nie zastosowano terminów odnoszących się do leków przeciwnowotworowych w celu 
zwiększenia czułości strategii 
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Tabela 3. 
Kryteria włączenia i wykluczenia badań pierwotnych – Etap III 

Kryterium Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Populacja 

Dorośli chorzy na chłoniaka grudkowego, u których nie 
wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas 
leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu 
rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, 
wystąpiła progresja choroby.  

Komentarz: 

Do analizy włączano badania, w których odsetek chorych 
spełniających kryterium populacji stanowił co najmniej 
60% (w przypadku łącznych wyników dla całej populacji 
badanej). 

Niezgodna z kryteriami włączenia, 
np. chorzy uprzednio nieleczeni. 

Interwencja 

Leki przeciwnowotworowe (bendamustyna podawana w 
monoterapii oraz schematy CHOP, CVP, DHAP, ESHAP, 
FC, GDP, ICE), po których, u chorych odpowiadających na 
leczenie stosuje się przeszczepienie autologiczne.  

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Levact® 
[3], chlorowodorek bendamustyny podawany jest w dawce 
120 mg/m2 powierzchni ciała w dniach 1. i 2.  co 3 
tygodnie. Lek należy podawać we wlewie dożylnym przez 
30-60 minut. 

Szczegółowy opis komparatorów (w tym dawkowanie)  
przedstawiono w Analizie problemu decyzyjnego, 
stanowiącej integralną część raportu. 

Inna niż wymieniona. 

Komparator 

Bendamustyna stosowana w monoterapii, po której chorzy 
odpowiadający na leczenie są poddani obserwacji 
(porównanie pośrednie przez wspólną referencję z 
badania GADOLIN). 

Inna niż wymieniona. 

Dowolny (zestawienie wyników). n/d 

Brak w przypadku badań jednoramiennych. n/d 

Punkty 
końcowe 

Punkty końcowe zbieżne z punktami końcowymi 
analizowanymi w badaniu odnalezionym w II etapie 
przeglądu m.in.: 

 jakość życia; 
 czas przeżycia wolnego od progresji choroby; 
 odpowiedź na leczenie; 
 profil bezpieczeństwa. 

Punkty końcowe dotyczące 
farmakokinetyki, farmakodynamiki 
itp. lub niezgodne z założonymi. 

Metodyka 

Badania eksperymentalne z grupą kontrolną, w przypadku 
braku takich badań – badania bez grupy kontrolnej. 

Badania wtórne, opracowania 
poglądowe, opisy przypadków. 

Badania obserwacyjne z grupą kontrolną, w przypadku 
braku takich badań – badania bez grupy kontrolnej. 

Przedłużenia badań z grupą kontrolną. 

Badania przeprowadzone z udziałem co najmniej 10 
chorych z populacji docelowej w grupie (zarówno badania 
z grupą kontrolną, jak i badania jednoramienne). 

Publikacje w językach: polskim i angielskim. 
Publikacje w językach innych niż 
polski i angielski.  

Publikacje pełnotekstowe. Abstrakty konferencyjne. 
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3.5.3. Badania włączone 

W wyniku przeszukiwania głównych baz informacji medycznej (Medline, Embase, The 

Cochrane Library) odnaleziono 4 589 publikacji w formie tytułów i abstraktów.  

Po przeprowadzeniu selekcji abstraktów i pełnych tekstów ostatecznie do analizy włączono 3 

badania retrospektywne, obserwacyjne: 1 jednoramienne badanie Phipps 2015 [36] oraz 2 

badania z grupą kontrolną: Klyuchnikov 2015a [34] i Klyuchnikov 2015b [35]. 

Celem badania Phipps 2015 była ocena wpływu wrażliwości chorych na FL (stopień 

patomorfologiczny 1, 2 lub 3A) na terapię z zastosowaniem rytuksymabu (RYT), na wyniki 

przeszczepienia autologicznego. Badania Klyuchnikov 2015a oraz Klyuchnikov 2015b 

zaprojektowano w celu porównania terapii z wykorzystaniem przeszczepienia autologicznego 

względem przeszczepienia allogenicznego u chorych na nawrotowego lub opornego na 

leczenie chłoniaka grudkowego. W pierwszym z tych badań analizie poddano chorych ze 

stopniem patomorfologicznym chłonia grudkowego 1 lub 2., natomiast w drugim z badań 

chorych ze stopniem patomorfologicznym 3. Z odnalezionych badań retrospektywnych w 

niniejszym raporcie wykorzystane zostały wyniki wyłącznie dla chorych, których poddano 

przeszczepieniu autologicznemu. 

Poszczególne etapy wyboru publikacji znalezionych w głównych i dodatkowych bazach 

informacji medycznej wraz z przyczynami odrzucenia zostały przedstawione poniżej, na 

diagramie PRISMA (Rysunek 2). Podczas selekcji tytułów i streszczeń współczynnik 

zgodności kappa pomiędzy analitykami wynosił 0,96 natomiast w trakcie wyboru pełnych 

tekstów równy był 1. Powody wykluczenia poszczególnych badań na podstawie ich pełnych 

tekstów przedstawiono w załączniku 7.7. 
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Rysunek 3. 

Diagram PRISMA przedstawiający proces selekcji publikacji – etap III 

Publikacje z głównych baz medycznych: 

Medline: 1 557 

Embase: 2 736 

The Cochrane Library 
(wyłącznie CENTRAL): 296 

Łącznie: 4 589 

  

 

  

Publikacje analizowane na podstawie tytułów i streszczeń: 
Łącznie: 4 589 

 

 

 
Publikacje wykluczone na podstawie 

tytułów i streszczeń: 

Niewłaściwa populacja: 931 

Niewłaściwa interwencja: 829 

Niewłaściwa metodyka: 2 483 

Łącznie: 4 243 

   

Publikacje włączone do analizy: 
Łącznie: 346 

 

Publikacje włączone na podstawie 
odniesień bibliograficznych /  

otrzymane od Zamawiającego: 0 

Łącznie: 0 

 
Publikacje wykluczone na podstawie 

pełnych tekstów: 

Niewłaściwa populacja: 317 

Niewłaściwa interwencja: 11 

Niewłaściwa metodyka: 15 

Łącznie: 343 

   

Publikacje włączone do analizy: 
skuteczności: 3 

Łącznie: 3 
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 Ocena jakości badań 

Przeglądy systematyczne oceniono pod kątem spełniania kryteriów Cook [5]. W załączniku 7.8 

(Tabela 142) przedstawiono opis kryteriów. Dodatkowo jakość przeglądów oceniono na 

podstawie skali AMSTAR (ang. Measurement Tool to Assess Systematic Reviews and Meta-

analysis – narzędzie służące do oceny przeglądów systematycznych i metaanaliz) [19]. W 

załączniku 7.8 przedstawiono opis kryteriów (Tabela 138) 

Badania eksperymentalne z grupą kontrolną oceniono w skali Jadad [10]. W załączniku 7.8 

przestawiono wzór skali (Tabela 143).  

Badania obserwacyjne z grupą kontrolną oceniono w skali NOS (ang. The Newcastle-Ottawa 

Scale – skala do oceny badań kohortowych i kliniczno-kontrolnych) [21], a badania 

jednoramienne w skali NICE (ang. National Institute for Health and Care Excellence – agencja 

oceny technologii medycznych w Wielkiej Brytanii) [17]. W załączniku 7.8 przestawiono wzory 

skali (Tabela 144 i Tabela 145). 

Ocenę wiarygodności badań z randomizacją przeprowadzono zgodnie z procedurą oceny  

opisaną w Cochrane Handbook [9]. Narzędzie zastosowane do przeprowadzenia oceny 

zostało przedstawione w załączniku 7.8 (Tabela 148). 

Dodatkowo, wpływ jakości badania na wyniki poszczególnych punktów końcowych oceniono 

w skali GRADE (ang. The Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation – system służący do oceny jakości danych i klasyfikacji siły zaleceń) [8] (Tabela 147 

w załączniku 7.8). 
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 Charakterystyka włączonego opracowania 

wtórnego – przegląd systematyczny 

Odnaleziono 1 przegląd systematyczny (HSO LBI-HTA 2016) spełniający kryteria włączenia 

do analizy: populacji i interwencji podane w rozdziale 3.3.2 (zgodnie z Rozporządzeniem MZ 

w sprawie minimalnych wymagań).  

Przegląd HSO LBI-HTA 2016 spełnia 4 na 5 możliwych kryteriów systematyczności Cook (brak 

krytycznej oceny wiarygodności wszystkich badań włączonych do przeglądu). Na podstawie 

skali AMSTAR dokonano oceny jakości powyższego przeglądu. Wykazano, że charakteryzuje 

się on umiarkowaną jakością, gdyż otrzymał 5 na 11 możliwych do uzyskania punktów. 

Przegląd został również oceniony zgodnie z klasyfikacją AOTMiT. Ze względu na brak 

przeprowadzonej metaanalizy, został on zaklasyfikowany jako przegląd systematyczny 

kategorii IB.  

Cel odnalezionego przeglądu dotyczył m.in. oceny skuteczności i bezpieczeństwa 

zastosowania terapii obinutuzumabem (produkt leczniczy Gazyvaro®) w skojarzeniu z 

bendamustyną u chorych na nawracającego bądź opornego na leczenie chłoniaka 

grudkowego. 

Do przeglądu włączono randomizowane, otwarte badanie III fazy – GADOLIN. W 

analizowanym przeglądzie autor wskazuje, że leczenie chorych przy wykorzystaniu terapii 

obinutuzumabem w skojarzeniu z bendamustyną jest co prawda kosztowne, lecz wpływa na 

istotnie statystycznie i klinicznie wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, 

nawrotu lub zgonu. Według autora przeglądu należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż dane 

dotyczące czasu całkowitego przeżycia nie są jeszcze dojrzałe oraz nie ma istotnych 

statystycznie różnic w częstości występowania odpowiedzi całkowitej, co wskazuje na 

potrzebę długoterminowego zbierania danych. Ponadto konieczna jest długoterminowa ocena 

profilu bezpieczeństwa oraz dalsze zbieranie danych dotyczących jakości życia. Autor 

wskazuje także na konieczność analizy oryginalnej publikacji opisującej badanie GADOLIN, w 

celu oceny wyników otrzymanych dla poszczególnych grup chorych. Szczegółowo metodykę 

badania GADOLIN oraz ocenę skuteczności i bezpieczeństwa na podstawie wyników tego 

badania omówiono w rozdziałach i 3.10, 3.11, 3.12 i 7.6. 
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Szczegółową charakterystykę włączonego przeglądu systematycznego oraz wnioski autora 

przedstawiono w załączniku 7.4. 

 Włączone badania pierwotne 

3.8.1. Charakterystyka włączonych badań pierwotnych 

Badanie randomizowane – porównanie bezpośrednie OBI+BENOBI vs BENOBS 

Do analizy włączono 1 trwające, otwarte, wieloośrodkowe badanie randomizowane III fazy 

GADOLIN, w którym porównywano skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu 

stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną w leczeniu indukcyjnym, a następnie w 

monoterapii w leczeniu podtrzymującym (OBI+BENOBI), w porównaniu z bendamustyną 

stosowaną w monoterapii w leczeniu indukcyjnym, po którym chorzy poddawani są obserwacji 

(BENOBS), u chorych na iNHL opornych na rytuksymab.  

Podejście do testowanej hipotezy badawczej w badaniu GADOLIN miało na celu wykazanie 

przewagi interwencji badanej nad kontrolną (superiority). Badanie to zostało zaklasyfikowane 

do kategorii IIA wg klasyfikacji doniesień naukowych odnoszących się do terapii. 

Wiarygodność publikacji oceniono za pomocą skali Jadad na odpowiednio 3 spośród 5 

możliwych do uzyskania punktów (brak zaślepienia).  

Dla danych z datą odcięcia 1 września 2014 roku mediana okresu obserwacji w badaniu 

GADOLIN wynosiła około 22 miesiące w grupie OBI+BENOBI oraz około 20 miesięcy w 

grupie BENOBS (mediana okresu obserwacji dla obu grup wynosiła około 21 miesięcy). Dla 

danych z datą odcięcia 1 maja 2015 r. mediana okresu obserwacji wynosiła 24,11 miesiące w 

grupie kontrolnej oraz 24,10 miesięcy w grupie badanej (ogółem mediana wynosiła około 24 

miesiące). We włączonym do raportu abstrakcie konferencyjnym Cheson 2016 przedstawiono 

ponadto zaktualizowane wyniki z datą odcięcia danych 1 kwietnia 2016 roku (mediana okresu 

obserwacji wynosiła 31,8 miesięcy). 

W badaniu GADOLIN uczestniczyli chorzy dorośli, u których występował histologicznie 

potwierdzony chłoniak nieziarniczy CD20+ o powolnym przebiegu. W badaniu w większości 

uczestniczyli mężczyźni, rasy kaukaskiej, poniżej 70. r.ż. (mediana wieku wynosiła 63 lata). 
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Mediana liczby wcześniejszych schematów leczenia wynosiła 2, a mediana czasu od 

rozpoznania do włączenia do badania wynosiła około 3 lata. 

W chwili rozpoczęcia badania, badane grupy chorych były dobrze zrównoważone w 

odniesieniu do danych demograficznych i klinicznych (odsetek mężczyzn/kobiet, stan 

sprawności w skali ECOG, występowanie objawów typu B, podtyp chłoniaka) oraz 

wcześniejszego leczenia chłoniaka (zarówno populacja ogółem, jak i podgrupa chorych na 

FL). Jedynie lokalizacja pozawęzłowa chłoniaka w grupie badanej występowała częściej w 

porównaniu do grupy kontrolnej (58,5% vs. 52,1%), co wskazuje na bardziej zaawansowany 

stopień choroby w grupie badanej (odpowiada to konserwatywnemu podejściu analizy).  

W populacji iNHL, u większości chorych włączonych do badania występował chłoniak 

grudkowy (82,2% chorych w grupie kontrolnej oraz 79,9% chorych w grupie badanej). Dane 

demograficzne w populacji chorych na FL były spójne z danymi dla populacji iNHL.  

W badaniu uczestniczyli chorzy wykazujący oporność na schemat terapii zawierającej RYT (u 

79,0% chorych RYT stosowano w skojarzeniu z chemioterapią, a u 21,0% chorych stosowano 

RYT w monoterapii). Autorzy badania wskazali, że dane demograficzne dla chorych 

włączonych do badania odpowiadały demografii chorych w rutynowej praktyce. Wśród 313 

(79,0%) chorych z populacji iNHL opornych na uprzednio stosowany schemat zawierający 

RYT i chemioterapię, u 146 (46,6%) chorych nawrót choroby wystąpił w czasie terapii 

podtrzymującej lub do 6 miesięcy od zakończenia terapii podtrzymującej RYT. U około 92% 

chorych z populacji iNHL wykazano oporność na ostatnią stosowaną terapię (niezależnie od 

tego czy terapia zawierała RYT), a u 311 (78,5%) chorych wykazało oporność zarówno na 

RYT jak i leki alkilujące. 

Chorych w badaniu przydzielono losowo, w stosunku 1:1, do grupy badanej i kontrolnej. 

Chorych stratyfikowano według regionu, podtypu iNHL (chłoniak grudkowy lub chłoniak inny 

niż grudkowy), oporności na rytuksymab (tj. oporność na wcześniejsze leczenie rytuksymabem 

podawanym w monoterapii czy w skojarzeniu z chemioterapią) oraz liczby wcześniejszych 

terapii (≤2 względem >2).  

Liczebność populacji ogółem w badaniu GADOLIN była stosunkowo wysoka i wynosiła 194 

chorych w grupie badanej i 202 chorych w grupie kontrolnej (dane dla daty odcięcia 1 danych 

września 2014 roku). Liczebność podgrupy chorych na FL wynosiła odpowiednio 155 chorych 
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w grupie badanej i 166 chorych w grupie kontrolnej (dane dla daty odcięcia danych 1 września 

2014 roku). 

W grupie badanej chorzy otrzymywali terapię skojarzoną. OBI podawano dożylnie (i.v., łac. 

intravenosus) w dawce 1000 mg (w 1., 8. i 15. dniu w 1. cyklu oraz w 1. dniu w cyklach 2-6). 

Bendamustynę i.v. podawano w dawce 90 mg/m2/dobę (w 1. i 2. dniu przez 6 cykli). W grupie 

kontrolnej chorzy otrzymywali w monoterapii bendamustynę i.v. podawaną w dawce 120 

mg/m2 (w 1. i 2. dniu przez 6 cykli). Chorzy z grupy badanej, u których po 6 cyklach terapii nie 

odnotowano progresji choroby mogli kontynuować stosowanie OBI w ramach monoterapii w 

leczeniu podtrzymującym - OBI i.v. podawano w dawce 1000 mg co 2 miesiące przez 2 lata 

lub do wystąpienia progresji choroby. W grupie kontrolnej chorych po zakończeniu leczenia w 

ramach indukcji, poddano obserwacji.  

U chorych dozwolone było zastosowanie premedykacji (dożylne kortykosteroidy, doustnie 

podawane leki przeciwbólowe, leki antyhistaminowe) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

reakcji związanych z wlewem. Kortykosteroidy w ramach profilaktyki zastosowano u 36,9% 

chorych w grupie kontrolnej oraz u 77,8% chorych w grupie badanej. 

Badania retrospektywne – ocena skuteczności i/lub bezpieczeństwa ASCT 

Po przeprowadzeniu selekcji abstraktów i pełnych tekstów ostatecznie do analizy włączono 3 

badania retrospektywne, obserwacyjne: 1 jednoramienne badanie Phipps 2015 oraz 2 badania 

z grupą kontrolną: Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2015b. 

Celem badania Klyuchnikov 2015a było porównanie terapii z wykorzystaniem przeszczepienia 

autologicznego względem przeszczepienia allogenicznego u chorych na nawrotowego lub 

opornego na leczenie chłoniaka grudkowego. W niniejszym raporcie z badania Klyuchnikov 

2015a uwzględniono jedynie wyniki dla podgrupy chorych u których wykonano 

przeszczepienie autologiczne. Badanie to zostało zaklasyfikowane do kategorii IIID wg 

klasyfikacji doniesień naukowych odnoszących się do terapii. W skali NOS przyznano kolejno 

4, 2 oraz 3 gwiazdki za dobór próby, porównywalność oraz punkty końcowe. Z uwagi na 

kryterium interwencji przyjęte w ramach III etapu przeglądu, w dalszej analizie uwzględniono 

jedynie dane dla jednej grupy chorych poddanych przeszczepieniu ASCT. Mediana (zakres) 

okresu obserwacji wynosiła 61 (3; 169) miesięcy. W badaniu uczestniczyli chorzy z 

nawrotowym lub opornym na leczenie FL ze stopniem patomorfologicznym 1 lub 2, u których 
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przeprowadzono ASCT w latach 2000-2012. Spośród tej grupy chorych, 64,4% stanowili 

chorzy z opornością na rytuksymab, definiowaną jako brak przynajmniej częściowej remisji w 

czasie stosowania terapii zawierającej RYT lub nawrót/progresja choroby w czasie 6 miesięcy 

po zakończeniu terapii zawierającej RYT.  Liczebność grupy, u której wykonano ASCT 

wynosiła 250 chorych. U chorych przed ASCT zastosowano odpowiednie kondycjonowanie, w 

tym napromieniowanie całego ciała (TBI, ang. total body iradiation) – 14,4%, schemat BEAM 

(karmustyna, etopozyd, cytarabina, melfalan) – 68,0%, CBV (cyklofosfamid, karmustyna, 

etopozyd) – 13,2% chorych, a także u mniejszego odsetka chorych: BuMEL/BuCy (busulfan, 

melfalan / busulfan, cyklofosfamid), busulfan w monoterapii, busulfan + fludarabina, melfalan 

w monoterapii, melfalan + mitoksantron. W chwili przeszczepienia u około 90% chorych w 

grupie stosującej ASCT występowała odpowiedź całkowita lub częściowa. 

Celem badania Klyuchnikov 2015b była ocena wpływu przeszczepienia autologicznego lub 

allogenicznego na przeżycie nawrotowych chorych na FL, u których występuje 3 stopień 

patomorfologiczny choroby (> 15 centroblastów w dużym polu widzenia). Celem badania była 

ocena skuteczności tych dwóch rodzajów przeszczepienia gdy standardem leczenia chorych 

na FL jest rytuksymab. W niniejszym raporcie z badania Klyuchnikov 2015b uwzględniono 

jedynie wyniki dla podgrupy chorych u których wykonano przeszczepienie autologiczne (136 

chorych). Badanie to zostało zaklasyfikowane do kategorii IIID wg klasyfikacji doniesień 

naukowych odnoszących się do terapii. W skali NOS badanie oceniono na 4 gwiazdki za dobór 

próby, 2 punkty za porównywalność i 3 punkty za punkt końcowy. Mediana (zakres) okresu 

obserwacji, u chorych, którzy przeżyli wynosiła 59 (3; 145) miesięcy. W badaniu uczestniczyli 

chorzy z nawrotowym FL (stopień patomorfologiczny 3), u których w latach 2000-2012 

przeprowadzono ASCT lub allo-SCT (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 

– allogeniczne przeszczepienie komórek macierzystych) w jednym z ponad 450 ośrodków 

wchodzących w skład centrum międzynarodowych badań przeszczepu szpiku i krwi. W grupie 

stosującej ASCT oporność na RYT (niepowodzenie w osiągnięciu co najmniej odpowiedzi 

częściowej w czasie terapii zawierającej RYT lub nawrót/progresja choroby w czasie terapii 

RYT bądź do 6 miesięcy od zakończenia terapii z zastosowaniem RYT) stwierdzono u 84 

(61,8%) chorych.  W chwili wykonania przeszczepienia ASCT u 31,6% chorych występowała 

odpowiedź całkowita, zaś u 58,8% chorych odpowiedź częściowa. U 91,9% chorych 

zastosowano terapie oparte na doksorubicynie. W ramach schematów kondycjonujących u 

chorych zastosowano m.in. BEAM czy CBV. 
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W badaniu Phipps 2015 oceniano wpływ wrażliwości chorych na FL na terapię z 

zastosowaniem RYT, na wyniki przeszczepienia autologicznego. W niniejszym raporcie z 

badania Phipps 2015 uwzględniono jedynie wyniki dla podgrupy chorych opornych na RYT. 

Badanie to zostało zaklasyfikowane do kategorii IVC wg klasyfikacji doniesień naukowych 

odnoszących się do terapii. W skali NICE badanie oceniono na 7 z 8 możliwych do uzyskania 

punktów (badanie prowadzone w 1 ośrodku). Mediana (zakres) okresu obserwacji od 

wykonania ASCT do ostatniej wizyty, u chorych opornych na RYT, którzy przeżyli wynosiła 61 

(13; 157) miesięcy. W badaniu uczestniczyli chorzy z nawrotowym FL (stopień 

patomorfologiczny 1, 2 lub 3A), u których przeprowadzono ASCT w ośrodku Fred Hutchinson 

Cancer Research Center między kwietniem 1993 roku a październikiem 2011 roku. Chorych 

przydzielono do 1 z 3 grup: chorzy odpowiadający na RYT, chorzy oporni na RYT oraz chorzy, 

u których nie zastosowano RYT (chorzy poddani przeszczepieniu przed wprowadzeniem 

RYT). Oporność definiowano jako niepowodzenie w osiągnięciu co najmniej odpowiedzi 

częściowej lub udokumentowaną progresję choroby w czasie 6 miesięcy od: (1) otrzymania 

pierwszej dawki pełnego kursu RYT w monoterapii (≥4 dawki wynoszące 375 mg/m2 co 

tydzień), (2) zakończenia leczenia podtrzymującego RYT lub progresji przed następną 

zaplanowaną dawką RYT bądź (3) zakończenia dwóch kursów chemioterapii skojarzonej z 

RYT. Oporność na RYT w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią odnotowano w obu 

przypadkach u 46,2% chorych. U pozostałych 7,7% chorych wykazano oporność na RYT w 

ramach leczenia podtrzymującego. U około 77% chorych w grupie opornej na RYT wartość 

wskaźnika FLIPI13 wynosiła w chwili wykonania ASCT 0-2. Liczebność podgrupy chorych 

opornych na RYT wynosiła 65 chorych. U chorych przed przeszczepieniem autologicznym 

zastosowano chemioterapię: schemat ICE (ifosfamid, karboplatyna, etopozyd), wysokie dawki 

cytarabiny i gemcytabiny lub fludarabiny bądź różne ich kombinacje. W chwili przeszczepienia 

u 80% chorych w grupie opornej na RYT występowała odpowiedź całkowita lub częściowa.  

Wstępną charakterystykę włączonych do analizy badań pierwotnych przedstawiono w 

poniższej tabeli, natomiast szczegółową charakterystykę zamieszczono w Załączniku (rozdział 

7.6). 

 
 

                                                

13 ang. Follicular Lymphoma International Prognostic Index – Międzynarodowy Indeks Prognostyczny 
chłoniaków grudkowych 
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Tabela 4. 
Charakterystyka badań włączonych do analizy 

Badanie Typ badania 
Ocena 

wiarygodności 
Okres 

obserwacji 
Populacja 

Liczebność 
populacji 

Grupa badana 
Grupa 

kontrolna 

Badanie randomizowane 

GADOLIN 

RCT14, otwarte; 

IIA; 

superiority 

Jadad: 3/5 

Data odcięcia 1 
września 2014 r.: 

mediana okresu 
obserwacji 

wynosiła 22 mies. 
w grupie OBI + 
BEN oraz 20 

mies. w grupie 
BEN – mediana 

okresu 
obserwacji dla 

obu grup 
wynosiła około 21 

miesięcy. 

Data odcięcia 1 
maja 2015 r.: 

mediana okresu 
obserwacji 

wynosiła 24,11 
mies. w grupie 

BEN oraz 24,10 
miesięcy w 

grupie OBI+BEN 

Dorośli chorzy ze 
zdiagnozowanym 

chłoniakiem 
nieziarniczym 

CD20+ o powolnym 
przebiegu, u 

których 
odnotowano 

oporność na RYT 

 

 

Populacja iNHL 

Data odcięcia 1 
września 2014 r.: 

Grupa badana: 
N=194 

Grupa kontrolna: 
N=202 

Data odcięcia 1 maja 
2015 r. i 1 kwietnia 

2016 r.: 

Grupa badana: 
N=204 

Grupa kontrolna: 
N=209 

 

Populacja FL 

Data odcięcia 1 
września 2014 r.: 

Grupa badana: 
N=155 

Grupa kontrolna: 
N=156 

Indukcja: OBI+BEN 

OBI i.v. w dawce 1000 mg 
(w 1., 8. i 15. dniu w 1. 
cyklu oraz w 1. dniu w 

cyklach 2-6). 
Bendamustynę i.v. 

podawano w dawce 90 
mg/m2 (w 1. i 2. dniu przez 

6 cykli). 

Indukcja: BEN 

Bendamustynę 
i.v. podawano w 

dawce 120 
mg/m2 (w 1. i 2. 

dniu przez 6 
cykli). 

 

 

Podtrzymanie: OBI 

Chorzy, u których nie 
odnotowano progresji 

stosowali OBI i.v. w dawce 
1000 mg w monoterapii co 
2 miesiące (2 lata terapii 

lub do wystąpienia progresji 
choroby). 

 

Podtrzymanie: 

obserwacja 
chorych 

                                                

14 ang. randomized controlled trial – randomizowane badanie kliniczne 
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Badanie Typ badania 
Ocena 

wiarygodności 
Okres 

obserwacji 
Populacja 

Liczebność 
populacji 

Grupa badana 
Grupa 

kontrolna 

(łącznie około 24 
miesiące). 

Data odcięcia 1 
kwietnia 2016 r.: 

mediana okresu 
obserwacji 

wynosiła 31,8 
miesięcy 

 

 

Data odcięcia 1 maja 
2015 r. i 1 kwietnia 

2016 r.: 

Grupa badana: 
N=164 

Grupa kontrolna: 
N=171 

 

Badania retrospektywne  

Klyuchnikov 
2015a 

Obserwacyjne z 
grupą kontrolną, 
retrospektywne; 

IIID; 

superiority 

Skala NOS: 

Dobór próby: ****; 

Porównywalność: 
**; 

Punkt końcowy: 
*** 

Mediana okresu 
obserwacji 
wynosiła:  

61 miesięcy 
(zakres:  

3; 169 mies.) 

Dorośli chorzy ze 
zdiagnozowanym 

chłoniakiem 
grudkowym o 

stopniu 
patomorfologicznym 

1 lub 2, u których 
odnotowano 
oporność lub 

nawrót choroby po 
wcześniejszym 

leczeniu. 

Grupa ASCT: 

N=250 

Przeszczepienie 
autologiczne. 

Schematy chemioterapii 
stosowane w ramach 

kondycjonowania przed 
przeszczepieniem w grupie 

ASCT: 

 TBI – 36 (14,4%) 
chorych; 

 BEAM (karmustyna, 
etopozyd, cytarabina, 
melfalan) lub podobny 
– 170 (68,0%) chorych; 

 CBV (cyklofosfamid, 
karmustyna, etopozyd) 

lub podobny – 33 
(13,2%) chorych; 

 BuMEL/BuCy(busulfan, 
melfalan / busulfan, 
cyklofosfamid) – 7 
(2,8%) chorych; 

 

Przeszczep 
allogeniczny*. 
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Badanie Typ badania 
Ocena 

wiarygodności 
Okres 

obserwacji 
Populacja 

Liczebność 
populacji 

Grupa badana 
Grupa 

kontrolna 

 busulfan w monoterapii 
– 1 (0,4%) chory; 

 busulfan + fludarabina 
– 1 (0,4%) chory; 

 melfalan w monoterapii 
– 1 (0,4%) chory; 

 melfalan + mitoksantron 
– 1 (0,4%) chory. 

U wszystkich chorych 
przeszczepiane komórki 

krwiotwórcze pochodziły z 
krwi obwodowej. 

Klyuchnikov 
2015b 

Retrospektywne, 
obserwacyjne; 

IIID 

NOS 

Dobór próby: ****; 

Porównywalność: 
**; 

Punkt końcowy: 
***; 

 

Mediana (zakres) 
okresu 

obserwacji, u 
chorych, którzy 

przeżyli wynosiła 
59 (3; 145) 
miesięcy. 

Chorzy z 
nawrotowym FL 

(stopień 
patomorfologiczny 

3), u których w 
latach 2000-2012 
przeprowadzono 

pierwsze ASCT lub 
allo-SCT. 

N=136 

(podgrupa, u której 
wykonano ASCT) 

U chorych uczestniczących 
w badaniu przeprowadzono 

przeszczepienie 
autologiczne.  

Przed przeszczepieniem u 
chorych zastosowano 

schematy kondycjonujące 
(np. TBI, BEAM, CBV). 

 

Przeszczepienie 
allogeniczne.* 
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Badanie Typ badania 
Ocena 

wiarygodności 
Okres 

obserwacji 
Populacja 

Liczebność 
populacji 

Grupa badana 
Grupa 

kontrolna 

Phipps 2015 
Retrospektywne, 
jednoramienne; 

IVC 
NICE: 7/8 

Mediana (zakres) 
okresu 

obserwacji od 
wykonania ASCT 

do ostatniej 
wizyty, u chorych 

opornych na 
RYT, którzy 

przeżyli wynosiła  
61 (13; 157) 

miesięcy 

M.in. oporni15 na 
RYT chorzy z 

nawrotowym FL 
(stopień 

patomorfologiczny 
1, 2 lub 3A**).  

N=65** 

U chorych uczestniczących 
w badaniu przeprowadzono 

przeszczepienie 
autologiczne.  

Przed przeszczepieniem w 
ramach chemioterapii 
ratującej zastosowano 

schemat ICE (ifosfamid, 
karboplatyna, etopozyd), 

wysokie dawki cytarabiny i 
gemcytabiny lub 

fludarabiny bądź różne ich 
kombinacje. 

n/d 

* z uwagi na kryterium interwencji, w raporcie przedstawiono dane wyłącznie dla pojedynczego ramienia z badania, w którym chorzy otrzymywali ASCT (w 
badaniu oceniano również grupę chorych poddanych przeszczepieniu allogenicznemu – szczegółowa charakterystyka badania przedstawiona jest w rozdziale 
7.6) 
**w raporcie, z uwagi na kryterium populacji przedstawiono jedynie dane dla grupy chorych opornych na RYT (szczegółowa charakterystyka badania 
przedstawiona jest w rozdziale 7.6) 
 

                                                

15 oporność definiowano jako niepowodzenie w osiągnięciu co najmniej odpowiedzi częściowej lub udokumentowaną progresję choroby w czasie 6 miesięcy 
od: (1) otrzymania pierwszej dawki pełnego kursu RYT w monoterapii (≥4 dawki wynoszące 375 mg/m2 co tydzień), (2) zakończenia leczenia podtrzymującego 
RYT lub progresji przed następną zaplanowaną dawką RYT bądź (3) zakończenia dwóch kursów chemioterapii skojarzonej z RYT 
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3.8.2. Ocena homogeniczności badań pierwotnych  

W poniższych tabelach (Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7) przedstawiono szczegółowe 

zestawienia, na podstawie, których porównano badanie GADOLIN względem badań 

odnalezionych w czasie III etapu przeglądu systematycznego. Badania porównano pod kątem 

metodyki, populacji, okresu obserwacji oraz punktów końcowych.  

W badaniu Phipps 2015 uczestniczyli chorzy na FL w stopniu 1-3a, oporni na RYT tj. bez 

odpowiedzi na RYT lub z nawrotem choroby w czasie 6 miesięcy od zakończenia leczenia 

RYT). W badaniu Klyuchnikov 2015a uczestniczyli nawrotowi chorzy na FL o 1.-2. stopniu 

patomorfologicznym, a w badaniu Klyuchnikov 2015b chorzy o 3. stopniu patomorfologicznym 

FL. Brak jest danych na temat częstości występowania określonych stopnii 

patomorfologicznych FL u chorych w chwili rozpoczęcia badania GADOLIN (podano jedynie 

informację, że do badania włączano chorych o stopniu patomorfologicznym FL 1-3a). W 

badaniach Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2015b, oporność na RYT (niepowodzenie w 

osiągnięciu co najmniej odpowiedzi częściowej w czasie terapii zawierającej RYT lub 

nawrót/progresję choroby w czasie terapii RYT bądź do 6 miesięcy od zakończenia terapii z 

zastosowaniem RYT) występowała jedynie u odpowiednio 64% i 62% chorych, u których 

wykonano ASCT. 

Pozostałe zidentyfikowane różnice między badaniem GADOLIN a badaniami Klyuchnikov 

2015a, Klyuchnikov 2015b i Phipps 2015 dotyczyły metodyki badań (badanie RCT vs badania 

retrospektywne, obserwacyjne), okresu obserwacji (mediana 21-31,8 miesięcy zależnie od 

daty odcięcia danych vs 61 miesięcy w badaniach Klyuchnikov 2015b i Phipps 2015 oraz 59 

miesięcy w badaniu Klyuchnikov 2015a). Co ważne wyniki przedstawione w odnalezionych 

badaniach retrospektywnych odnosiły się jedynie do oceny ASCT nie zaś do całego 

zastosowanego u chorych leczenia (chemioterapia po której zastosowano ASCT u chorych 

wykazujących, co najmniej częściową odpowiedź na leczenie). W badaniu GADOLIN w grupie 

badanej większość wyników, w tym prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego i przeżycia 

wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu przedstawiono dla całej zastosowanej terapii 

(indukcja i leczenie podtrzymujące). Zestawienie wyników z badań retrospektywnych i 

wyników z badania GADOLIN przedstawionych osobno dla leczenia podtrzymującego np. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

58 

   

  

   

 

częstości występowania zgonu, nie było możliwe m.in. z uwagi na zbyt dużą różnicę w okresie 

obserwacji w badaniu GADOLIN i badaniach retrospektywnych. 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej rozbieżności, uznano, że wyniki odnalezionych badań 

retrospektywnych i badania GADOLIN nie mogą być bezpośrednio ze sobą porównywane. 

Ponieważ badania Phipps 2015, Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2016b stanowiły jedyne 

dostępne dane dla oceny skuteczności i/lub bezpieczeństwa ASCT u chorych na FL 

wykazujących brak odpowiedzi w czasie terapii RYT lub do 6 miesięcy od zakończania terapii 

RYT, wyniki z tych badań przedstawiono w niniejszym raporcie w osobnym podrozdziale, 

jedynie w charakterze poglądowym.  

Szczegółową ocenę homogeniczności przedstawiono poniżej .
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Tabela 5. 
Ocena homogeniczności badań GADOLIN i Klyuchnikov 2015a 

Cecha 

Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) 

GADOLIN Klyuchnikov 2015a 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Populacja – wspólne kryteria 
włączenia/wykluczenia 

Kryteria włączenia:  

 histologicznie potwierdzony chłoniak nieziarniczy 
CD20+ o powolnym przebiegu (w tym: chłoniak 
grudkowy o stopniu patomorfologicznym 1-3a); 

 oporność na dowolny wcześniej zastosowany schemat 
zawierający RYT podawany w ramach terapii 
indukcyjnej lub podtrzymującej tj. chorzy, u których 
odnotowano progresję choroby w czasie stosowania 
RYT, chorzy bez klinicznej odpowiedzi na schemat 
zawierający RYT, chorzy z nawrotem choroby (po 
uzyskaniu odpowiedzi klinicznej) w czasie 6 miesięcy 
od zastosowania ostatniej dawki RYT. 

 

Kryteria wykluczenia:  

 chłoniak zlokalizowany w ośrodkowym układzie 
nerwowym lub dowody wskazujące na histologiczną 
transformacje iNHL do chłoniaka o wyższym stopniu 
złośliwości (postaci wysokogrudkowej). 

Kryteria włączenia:  

 histologicznie potwierdzony chłoniak 
grudkowy o stopniu patomorfologicznym 
1 lub 2;  

 nawrót choroby lub oporność na 
wcześniejsze leczenie (oporność na 
rytuksymab definiowano jako brak 
przynajmniej częściowej remisji w 
odpowiedzi na leczenie zawierające 
RYT lub nawrót/progresja choroby w 
czasie 6 miesięcy po zakończeniu terapii 
zawierającej RYT); 

Kryteria wykluczenia:  

 wiek < 18 r.ż.; 
 transformacja histologiczna do chłoniaka 

rozlanego z dużych komórek B; 

 chorzy, u których w przeszłości nie 
zastosowano RYT. 

NIE (b/d o 
częstości 

występowa
-nia 

poszczegól
nych 

stopnii 
patomorfo-
logicznych 

FL u 
chorych w 

chwili 
włączenia 
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Liczba chorych 

Data odcięcia  
1 września 2014 r. 

Data odcięcia  
1 maja 2015 r. 250 TAK 

155 164 

Liczba mężczyzn, n (%) 86 (55,5) 91 (55,5) 147 (58,8) TAK 

Wiek, mediana (zakres) [lata] 63,0 (b/d) 63,0 (34; 87) 54 (22; 79) TAK 
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Cecha 

Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) 

GADOLIN Klyuchnikov 2015a 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Oporność na 
wcześniejszą 
terapię RYT,  

n (%) 

RYT w 
monoterapii 

64 (20,0) b/d 

161 (64,4) NIE 

RYT w 
skojarzeniu z 
chemioterapią 

119 (37,0)** b/d 

RYT w ramach 
leczenia 

podtrzymującego 
132 (41,0)*** b/d 

Wskaźnik 
rokowniczy 
FLIPI, n (%) 

 

0-2 

89 (57,4) / 155 93 (56,7) / 164 
b/d 

n/d 

≥3 

60 (38,7) / 155 64 (39,0) / 164 n/d 

Podwyższone stężenie LDH#, n 
(%) 

53 (34,4) / 154 b/d 72 (28,8) TAK 

M
e

to
d

y
k

a
 b

a
d

a
n

ia
 Rodzaj badania RCT Obserwacyjne, retrospektywne NIE 

Randomizacja 
Chorych przydzielano do grup w stosunku 1:1, wykorzystując 

interaktywny system odpowiedzi głosowych oraz hierarchiczny 
system dynamicznej randomizacji. 

n/d* n/d 

Zaślepienie nie, badanie otwarte n/d n/d 

Liczba ośrodków 83 (14 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Centralnej) 450 NIE 

Ocena w skali Jadad 3/5 (brak zaślepienia) n/d n/d 
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Cecha 

Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) 

GADOLIN Klyuchnikov 2015a 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Ocena w skali NOS n/d 

Dobór próby: **** 

Porównywalność: ** 

Punkt końcowy: *** 

n/d 

Wspólne punkty końcowe, 
definicja 

PFS definiowano jako czas od randomizacji do pierwszego 
wystąpienia progresji, nawrotu lub zgonu z dowolnej przyczyny 

(leczenie indukcyjne i podtrzymujące). 

PFS - pierwszorzędowy punkt końcowy. 
Definiowano jako czas od przeszczepienia do 

wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu 
z dowolnej przyczyny. 

NIE 

Progresję choroby definiowano jako pojawienie się nowej 
zmiany o wymiarach powyżej 1,5 cm, w czasie trwania terapii 

lub po zakończeniu leczenia, niezależnie od tego czy inne 
zmiany uległy zmniejszeniu. Progresję stwierdzano gdy 

wystąpiło co najmniej 50% zwiększenie nadir dla sumy średnic 
w uprzednio zajętych węzłach lub pojedynczym węźle bądź w 

wymiarach innych zmian np. w wątrobie lub śledzionie. Do 
stwierdzenia progresji wymagane było by węzeł chłonny 
którego krótsza oś miała poniżej 1 cm, zwiększył się o co 

najmniej 50% tj. co najmniej do 1,5 cm. 

W badaniu oceniano częstość występowania progresji choroby 
(leczenie indukcyjne i podtrzymujące). 

Progresja/ nawrót choroby – pierwszorzędowy 
punkt końcowy. Definiowano jako progresję 

chłoniaka po przeszczepieniu lub nawrót 
chłoniaka po całkowitej odpowiedzi na leczenie. 

Oceniano prawdopodobieństwo wystąpienia 
progresji choroby lub nawrotu. 

NIE 

 
OS – czas od randomizacji do wystąpienia zgonu chorego z 

jakiejkolwiek przyczyny (leczenie indukcyjne i podtrzymujące). 

OS – pierwszorzędowy punkt końcowy. 
Definiowano jako czas od przeszczepienia do 
wystąpienia zgonu lub utarty chorego z okresu 

obserwacji. 

NIE 
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Cecha 

Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) 

GADOLIN Klyuchnikov 2015a 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Okres obserwacji 

Dla daty odcięcia danych 1 września 2014 r. mediana okresu 
obserwacji wynosiła około 21 miesięcy. Dla daty odcięcia 

danych 1 maja 2015 r. mediana okresu obserwacji wynosiła 
około 24 miesiące. Dla daty odcięcia danych 1 kwietnia 2016 r. 

mediana okresu obserwacji wynosiła 31,8 miesięcy. 

W badaniu GADOLIN wyróżniono 3 fazy tj. fazę indukcji, w 
której chorzy w grupie badanej otrzymywali OBI+BEN (6 

miesięcy), fazę podtrzymania – po zakończeniu fazy indukcji, 
chorzy w grupie badanej, u których nie wystąpiła progresja 

choroby otrzymywali OBI w monoterapii (do 2 lat) i fazę 
obserwacji (ang. follow-up) – okres po zakończeniu leczenia (do 

2 lat).  

Mediana okresu obserwacji wynosiła:  
61 miesięcy (zakres: 3; 169 mies.) 

NIE 

*do badania włączono chorych z międzynarodowego rejestru ośrodków badań nad krwiodawstwem oraz przeszczepianiem szpiku (CIBMTR, ang. Center for 
International Blood & Marrow Transplant Research), obejmującego 450 ośrodków 
**RYT + chemioterapia (faza indukcji) 
***RYT w terapii podtrzymującej + wcześniejsze leczenie indukujące RYT + chemioterapia 
#ang. lactate dehydrogenase – dehydrogenaza mleczanowa 
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Tabela 6. 
Ocena homogeniczności badań GADOLIN i Klyuchnikov 2015b 

 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Klyuchnikov 2015b 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Populacja – wspólne kryteria 
włączenia/wykluczenia 

Kryteria włączenia:  

 wiek ≥18 r.ż.; 
 histologicznie potwierdzony chłoniak 

nieziarniczy CD20+ o powolnym przebiegu (w 
tym: chłoniak grudkowy o stopniu 
patomorfologicznym 1-3a); 

 oporność na dowolny wcześniej zastosowany 
schemat zawierający RYT podawany w ramach 
terapii indukcyjnej lub podtrzymującej tj. chorzy, 
u których odnotowano progresję choroby w 
czasie stosowania RYT, chorzy bez klinicznej 
odpowiedzi na schemat zawierający RYT, 
chorzy z nawrotem choroby (po uzyskaniu 
odpowiedzi klinicznej) w czasie 6 miesięcy od 
zastosowania ostatniej dawki RYT. 

 

Kryteria wykluczenia:  

 chłoniak zlokalizowany w ośrodkowym układzie 
nerwowym lub dowody wskazujące na 
histologiczną transformacje iNHL do chłoniaka 
o wyższym stopniu złośliwości (postaci 
wysokogrudkowej). 

Kryteria włączenia:  

 histologicznie potwierdzone 
rozpoznanie nawrotowego lub 
opornego FL (stopień 
patomorfologiczny 3); 

 w przypadku chorych opornych na 
RYT, oporność definiowano, jako 
(1) niepowodzenie w osiągnięciu co 
najmniej PR w czasie terapii z 
zastosowaniem RYT, (2) nawrót lub 
progresja w czasie leczenia lub do 
6 miesięcy od zakończenia terapii 
opartej na RYT. 

 

Kryteria wykluczenia:  

 wiek < 18 r.ż.; 
 transformacja histologiczna do 

chłoniaka rozlanego z dużych 
komórek B; 

 chorzy, u których w przeszłości nie 
zastosowano RYT. 
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Liczba chorych 

Data odcięcia  
1 września 2014 r. 

Data odcięcia 1 maja 
2015 r. 

136 TAK 

155 164 
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 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Klyuchnikov 2015b 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Liczba mężczyzn, n (%) 86 (55,5) 91 (55,5) 79 (58,1) TAK 

Wiek, mediana (zakres) [lata] 63,0 (b/d) 63,0 (34; 87) 57 (27; 76) TAK 

Rasa, n (%) 
Biała 144 (92,9) 144 (87,8) 121 (89,0) TAK 

Czarna b/d 3 (1,8) 8 (5,9) TAK 

Zaawansowanie 
choroby wg skali 
Ann Arbor, n (%) 

I-II 24 (15,5)* b/d 25 (18,4) TAK 

III-IV 121 (78,1)* b/d 105 (77,2) TAK 

Brak danych 10 (6,5)* b/d 6 (4,4) TAK 

Stopień 
patomorfologiczny 

FL 

1 54 (36,0)** b/d 0 (0,0) NIE 

2 69 (46,0)** b/d 0 (0,0) NIE 

3 (w tym 3A) 24 (16,0)** b/d 136 (100,0) NIE 

Zajęcie szpiku kostnego, n (%) 42 (28,0)*** b/d 3 (2,2) NIE 

Pozawęzłowa lokalizacja chłoniaka, n (%) 82 (52,9)* b/d 23 (16,9) NIE 

Obecność ≥1 objawu typu B, n (%) 48 (15,0) b/d 36 (26,5) TAK 

Oporność na wcześniejszą terapię RYT,  
n (%) 

155 (100,0) 164 (100,0) 84 (61,8) TAK 

Duża masa guza (>6 cm), n (%) 49 (31,6)* b/d 16 (11,8) TAK 

Podwyższone stężenie LDH, n (%) 53 (34,4)^ b/d 53 (39,0) TAK 
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 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Klyuchnikov 2015b 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

M
e

to
d
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k

a
 b

a
d
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ia
 

Rodzaj badania RCT Retrospektywne, obserwacyjne  NIE 

Randomizacja 

Chorych przydzielano do grup w stosunku 1:1, 
wykorzystując interaktywny system odpowiedzi 

głosowych oraz hierarchiczny system dynamicznej 
randomizacji. 

n/d^^ NIE 

Zaślepienie nie, badanie otwarte n/d n/d 

Liczba ośrodków 
83 (14 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i 

Centralnej) 
>450 NIE 

Ocena w skali Jadad 3/5 (brak zaślepienia) n/d n/d 

Ocena w skali NOS n/d 

Dobór próby: ****; 

Porównywalność:**; 

Punkt końcowy: ***. 

n/d 

Wspólne punkty końcowe, definicja 

PFS definiowano jako czas od randomizacji do 
pierwszego wystąpienia progresji, nawrotu lub zgonu z 

dowolnej przyczyny (leczenie indukcyjne i 
podtrzymujące). 

PFS - pierwszorzędowy punkt końcowy. 
Definiowano jako czas od przeszczepienia 
do wystąpienia progresji choroby, nawrotu 

lub zgonu z dowolnej przyczyny. 

NIE 
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 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Klyuchnikov 2015b 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Progresję choroby definiowano jako pojawienie się 
nowej zmiany o wymiarach powyżej 1,5 cm, w czasie 

trwania terapii lub po zakończeniu leczenia, niezależnie 
od tego czy inne zmiany uległy zmniejszeniu. Progresję 
stwierdzano gdy wystąpiło co najmniej 50% zwiększenie 
nadir dla sumy średnic w uprzednio zajętych węzłach lub 
pojedynczym węźle bądź w wymiarach innych zmian np. 

w wątrobie lub śledzionie. Do stwierdzenia progresji 
wymagane było by węzeł chłonny którego krótsza oś 

miała poniżej 1 cm, zwiększył się o co najmniej 50% tj. 
co najmniej do 1,5 cm. 

W badaniu oceniano częstość występowania progresji 
choroby (leczenie indukcyjne i podtrzymujące). 

Progresja/ nawrót choroby – 
pierwszorzędowy punkt końcowy. 

Definiowano jako progresję chłoniaka po 
przeszczepieniu lub nawrót chłoniaka po 

całkowitej odpowiedzi na leczenie. 

Oceniano prawdopodobieństwo wystąpienia 
progresji choroby lub nawrotu. 

NIE 

OS – czas od randomizacji do wystąpienia zgonu 
chorego z jakiejkolwiek przyczyny (leczenie indukcyjne i 

podtrzymujące). 

OS – pierwszorzędowy punkt końcowy. 
Definiowano jako czas od przeszczepienia 
do wystąpienia zgonu lub utarty chorego z 

okresu obserwacji. 

NIE 

Dla daty odcięcia danych 1 września 2014 r. mediana 
okresu obserwacji wynosiła około 21 miesięcy. Dla daty 

odcięcia danych 1 maja 2015 r. mediana okresu 
obserwacji wynosiła około 24 miesiące. Dla daty 

odcięcia danych 1 kwietnia 2016 r. mediana okresu 
obserwacji wynosiła 31,8 miesięcy. 

W badaniu GADOLIN wyróżniono 3 fazy tj. fazę indukcji, 

w której chorzy w grupie badanej otrzymywali OBI+BEN 
(6 miesięcy), fazę podtrzymania – po zakończeniu fazy 

indukcji, chorzy w grupie badanej, u których nie 
wystąpiła progresja choroby otrzymywali OBI w 

monoterapii (do 2 lat) i fazę obserwacji (ang. follow-up) – 
okres po zakończeniu leczenia (do 2 lat).  

W grupie chorych, u których wykonano 
ASCT, mediana (zakres) okresu obserwacji 

wynosiła 59 (3; 145) miesięcy.  
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

67 

   

  

   

  

*N=155 
**stopień patomorfologiczny FL określony przy wstępnym rozpoznaniu, N=150 
***N=150 
^N=154 
^^do badania kolejno włączono 197 chorych z nawrotowym FL (stopień patomorfologiczny 3), u których w latach 2000-2012 przeprowadzono pierwsze ASCT 
lub allo-SCT w jednym z ponad 450 ośrodków. Chorych przydzielono do jednej z dwóch grup w zależności od rodzaju wykonanego przeszczepienia 
(autologiczny lub allogeniczny). 
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Tabela 7. 
Ocena homogeniczności badań GADOLIN i Phipps 2015 

 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Phipps 2015 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Populacja – wspólne kryteria 
włączenia/wykluczenia 

Kryteria włączenia:  

 histologicznie potwierdzony chłoniak nieziarniczy 
CD20+ o powolnym przebiegu (w tym: chłoniak 
grudkowy o stopniu patomorfologicznym 1-3a); 

 oporność na dowolny wcześniej zastosowany 
schemat zawierający RYT podawany w ramach 
terapii indukcyjnej lub podtrzymującej tj. chorzy, u 
których odnotowano progresję choroby w czasie 
stosowania RYT, chorzy bez klinicznej odpowiedzi 
na schemat zawierający RYT, chorzy z nawrotem 
choroby (po uzyskaniu odpowiedzi klinicznej) w 
czasie 6 miesięcy od zastosowania ostatniej dawki 
RYT. 

 

Kryteria wykluczenia:  

 chłoniak zlokalizowany w ośrodkowym układzie 
nerwowym lub dowody wskazujące na 
histologiczną transformacje iNHL do chłoniaka o 
wyższym stopniu złośliwości (postaci 
wysokogrudkowej). 

Kryteria włączenia:  

 nawrotowy FL (stopień patomorfologiczny 1, 2 
lub 3A); 

 oporność na RYT tj. niepowodzenie w 
osiągnięciu, co najmniej odpowiedzi 
częściowej lub udokumentowana progresja 
choroby w czasie 6 miesięcy od: (1) 
otrzymania pierwszej dawki pełnego kursu 
RYT w monoterapii (≥4 dawki wynoszące 375 
mg/m2 co tydzień), (2) zakończenia leczenia 
podtrzymującego RYT lub progresji przed 
następną zaplanowaną dawką RYT bądź (3) 
zakończenia dwóch kursów chemioterapii 
skojarzonej z RYT; 

 

Kryteria wykluczenia:  

 transformacja FL do postaci agresywnej; 

 postać patomorfologiczna 3B chłoniaka 
grudkowego; 

 chłoniak centroblastyczny (postać grudkowa 
lub rozlana). 

TAK 
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F
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) Liczba chorych 

Data odcięcia  
1 września 2014 r. 

Data odcięcia 1 maja 2015 r. 
65 NIE 

155 164 

Liczba mężczyzn, n (%) 86 (55,5) 91 (55,5) 49 (75,4) TAK 
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 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Phipps 2015 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Wiek, mediana (zakres) [lata] 63,0 (b/d) 63,0 (34; 87) 52,1 (32; 69) TAK 

Oporność na 
wcześniejszą 
terapię RYT,  

n (%) 

RYT w 
monoterapii 

64 (20,0) b/d 30 (46,2) NIE 

RYT w 
skojarzeniu z 
chemioterapią 

119 (37,0)** b/d 30 (46,2) TAK 

RYT w ramach 
leczenia 

podtrzymującego 
132 (41,0)*** b/d 5 (7,7) NIE 

Wskaźnik 
rokowniczy 
FLIPI, n (%) 

 

0-2 

89 (57,4) / 155 93 (56,7) / 164 50 (76,9) TAK 

≥3 

60 (38,7)/ 155 64 (39,0) / 164 15 (23,1) TAK 

Podwyższone stężenie LDH, n (%) 53 (34,4)^^ b/d 17 (26,2) TAK 

M
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Rodzaj badania RCT Retrospektywne, jednoramienne NIE 

Randomizacja 
Chorych przydzielano do grup w stosunku 1:1, 

wykorzystując interaktywny system odpowiedzi głosowych 
oraz hierarchiczny system dynamicznej randomizacji. 

n/d* n/d 

Zaślepienie nie, badanie otwarte n/d n/d 

Liczba ośrodków 
83 (14 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i 

Centralnej) 
1 NIE 

Ocena w skali Jadad 3/5 (brak zaślepienia) n/d n/d 
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 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Phipps 2015 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Ocena w skali NICE n/d 7/8 (badanie jednoośrodkowe) n/d 

Wspólne punkty końcowe, 
definicja 

OS definiowano jako czas od randomizacji do wystąpienia 
zgonu chorego z jakiejkolwiek przyczyny.  

W badaniu analizowano m.in. prawdopodobieństwo 3-
letniego przeżycia całkowitego (terapia indukcyjna i 

podtrzymanie). 

OS (brak definicji).  

W badaniu analizowano prawdopodobieństwo 3-
letniego przeżycia całkowitego po ASCT. 

NIE 

PFS definiowano jako czas od randomizacji do 
pierwszego wystąpienia progresji, nawrotu lub zgonu z 

dowolnej przyczyny (zależnie od tego które zdarzeń 
wystąpi jako pierwsze). 

W badaniu analizowano m.in. prawdopodobieństwo m.in. 
3-letniego PFS (terapia indukcyjna i podtrzymanie). 

 

PFS (brak definicji).  

W badaniu analizowano prawdopodobieństwo 3-
letniego przeżycia wolnego od progresji choroby po 

zastosowaniu ASCT. 

NIE 

W badaniu analizowano częstość występowania nawrotu 
choroby lub zgonu u chorych z CR. Nawrót choroby 
oceniano zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami 

odpowiedzi dla chorych na iNHL z 2007 roku 

Nawrót choroby – skumulowana częstość 
występowania nawrotu choroby (zgon z powodu 

innego niż nawrót choroby uznawano za 
konkurencyjne zdarzenie). Odpowiedź na leczenie 

oceniano zgodnie z kryteriami międzynarodowej grupy 
roboczej (ang. International Working Group). 

NIE 

Czas do rozpoczęcia nowego leczenia 
przeciwchłoniakowego definiowano, jako czas od 

randomizacji do wdrożenia nowej terapii 
przeciwchłoniakowej. 

Czas do zastosowania nowego leczenia – oceniano u 
chorych, u których wystąpił nawrót choroby jako czas 

od nawrotu choroby po ASCT do zastosowania 
nowego leczenia. 

NIE 
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 Porównywane badania 
Homoge-
niczność 

(TAK/NIE) Cecha 
GADOLIN Phipps 2015 

Grupa badana (OBI+BENOBI) Grupa badana (ASCT) 

Okres obserwacji 

Dla daty odcięcia danych 1 września 2014 r. mediana 
okresu obserwacji wynosiła około 21 miesięcy. Dla daty 

odcięcia danych 1 maja 2015 r. mediana okresu 
obserwacji wynosiła około 24 miesiące. Dla daty odcięcia 

danych 1 kwietnia 2016 r. mediana okresu obserwacji 
wynosiła 31,8 miesięcy. 

W badaniu GADOLIN wyróżniono 3 fazy tj.  

  fazę indukcji, w której chorzy w grupie badanej 
otrzymywali OBI+BEN (6 miesięcy), fazę podtrzymania – 
po zakończeniu fazy indukcji, chorzy w grupie badanej, u 
których nie wystąpiła progresja choroby otrzymywali OBI 
w monoterapii (do 2 lat) i fazę obserwacji (ang. follow-up) 

– okres po zakończeniu leczenia (do 2 lat).  

Mediana (zakres) okresu obserwacji od wykonania 
ASCT do ostatniej wizyty, u chorych opornych na RYT, 

którzy przeżyli wynosiła 61 (13; 157) miesięcy. 
NIE 

*do badania kolejno włączono 194 chorych z nawrotowym FL, u których przeprowadzono ASCT w ośrodku Fred Hutchinson Cancer Research Center między 
kwietniem 1993 roku a październikiem 2011 roku. Chorych przydzielono do 1 z 3 grup: chorzy odpowiadający na RYT, chorzy oporni na RYT oraz chorzy, u 
których nie zastosowano RYT (chorzy poddani przeszczepieniu przed wprowadzeniem RYT) 
**RYT + chemioterapia (faza indukcji) 
***RYT w terapii podtrzymującej + wcześniejsze leczenie indukujące RYT + chemioterapia 
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3.8.3. Punkty końcowe 

W niniejszym rozdziale przedstawiono punkty końcowe dotyczące skuteczności i 

bezpieczeństwa oceniane w badaniach włączonych do analizy. 

Badanie GADOLIN 

Według danych przedstawionych w publikacji NICE 2016, w badaniu GADOLIN 

przeprowadzono 3 planowane analizy śródokresowe:  

 pierwszą analizę (ocena bezpieczeństwa) wykonano po włączeniu do badania 20 

chorych, z datą odcięcia 18 kwietnia 2011 roku; 

 analizę drugą, po wystąpieniu około 100 przypadków progresji choroby, nawrotu lub 

zgonu, wykonano z datą odcięcia 29 lipca 2013 roku; 

 analizę trzecią (wstępne wyniki, ang. primary analysis) po wystąpieniu 170 przypadków 

progresji, nawrotu lub zgonu, wykonano z datą odcięcia 1 września 2014 roku.  

Ponadto w badaniu wykonano dodatkową analizę (ang. updated analysis) eksploracyjną z datą 

odcięcia 1 maja 2015 roku (90-dniowa aktualizacja analizy bezpieczeństwa dla FDA). We 

włączononym do raportu abstrakcie konferencyjnym Cheson 2016 przedstawiono ponadto 

zaktualizowane wyniki badania GADOLIN m.in. dla OS i PFS, z datą odcięcia danych 1 

kwietnia 2016 roku. Analiza końcowa (ang. final), planowana po wystąpieniu 226 zgonów 

szacowana jest na okres 3,5 roku po włączeniu do badania ostatniego chorego. 

Dla daty odcięcia danych 1 września 2014 r. mediana okresu obserwacji wynosiła około 22 

miesiące w grupie OBI+BENBEN oraz 20 miesięcy w grupie BEN (łącznie mediana okresu 

obserwacji dla obu grup wynosiła około 21 miesięcy). Dla daty odcięcia danych 1 maja 2015 

r. mediana okresu obserwacji wynosiła 24,11 miesiące w grupie BEN oraz 24,10 miesięcy w 

grupie badanej (łącznie około 24 miesiące). Dla daty odcięcia danych 1 kwietnia 2016 r. 

mediana okresu obserwacji wynosiła 31,8 miesięcy. 

W badaniu GADOLIN wyróżniono 3 fazy tj.  

 fazę indukcji, w której chorzy w grupie badanej otrzymywali OBI+BEN, a chorzy w 

grupie kontrolnej BEN w monoterapii (w obu grupach leczenie podawano maksymalnie 

przez 6 cykli, każdy cykl trwał 28 dni); 
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 fazę podtrzymania – po zakończeniu fazy indukcji, chorzy w grupie badanej, u których 

nie wystąpiła progresja choroby otrzymywali OBI w monoterapii, a chorych w grupie 

kontrolnej po zakończeniu leczenia indukcyjnego poddano obserwacji (nie 

zastosowano u nich dalszego aktywnego leczenia); 

 fazę obserwacji (ang. follow-up) – okres po zakończeniu leczenia. 

W ramach niniejszego raportu przedstawiono wyniki z głównej publikacji do badania 

GADOLIN, w której zaprezentowano dane dla analizy pierwotnej (data odcięcia danych 1 

września 2014 roku) w populacji chorych na iNHL opornych na RYT. Należy podkreślić, że 

chorzy na chłoniaka grudkowego stanowili zdecydowaną większość ogólnej populacji chorych 

uczestniczących w badaniu GADOLIN (około 81%). Autorzy badania GADOLIN wskazali, że 

analiza w podgrupach (w tym dla podgrupy chorych na FL) stanowiła analizę eksploracyjną. 

Ponieważ w odnalezionych w czasie przeglądu publikacjach zawierających dodatkowe wyniki 

do badania GADOLIN, zidentyfikowano dane dla podgrupy chorych dla FL oraz dane dla 

zaktualizowanej analizy (dane z datą odcięcia 1 maja 2015 roku i dane z datą odcięcia 1 

kwietnia 2016 roku), zdecydowano o dodatkowym uwzględnieniu tych danych w niniejszym 

raporcie.  

W większości przypadków odnalezione dane zostały przedstawione łącznie dla wszystkich 3 

faz badania GADOLIN. W przypadku, gdy w odnalezionych publikacjach przedstawiono także 

dane osobno dla którejś z faz, także zaprezentowano je w niniejszym raporcie. Ponieważ 

wyniki dla fazy leczenia podtrzymującego zostały zaprezentowane jedynie dla chorych 

stosujących OBI, co uniemożliwiło wykonanie obliczeń dla różnic miedzy grupami, 

zaprezentowano je w charakterze poglądowym, jako uzupełniają ocenę skuteczności i 

bezpieczeństwa OBI. 

Zasadność takiego sposobu prezentacji danych potwierdza przyjęcie identycznego podejścia 

w raporcie EMA 2016 oceniającym wnioskowaną interwencję w populacji docelowej oraz 

raporcie NICE 2016.  

Wszystkie estymacje dla wyników typu „czas do wystąpienia zdarzenia” w badaniu GADOLIN 

wykonano metodą Kaplan-Meier.  

Punkty końcowe dotyczące oceny skuteczności przedstawiono zgodnie z kolejnością 

przedstawioną w badaniu GADOLIN. 
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W badaniu GADOLIN jako pierwszorzędowy punkt końcowy oceniano czas przeżycia wolnego 

od progresji choroby w ocenie niezależnego komitetu. Chłoniaki indolentne, w tym chłoniak 

grudkowy, są trudne do wyleczenia. Charakteryzują się naprzemiennymi okresami remisji i 

nawrotu, więc PFS jest ważnym punktem końcowym w ocenie skuteczności leczenia. W 

badaniu analizowano jakość życia ocenianą za pomocą kwestionariusza pomiaru jakości życia 

u chorych na chłoniaki (FACT-Lym, ang. Functional Assessment of Cancer Therapy – 

Lymphoma) oraz za pomocą kwestionariusza EQ-5D (ang. Euro-Quality of Life Questionnair 

five dimensions – kwestionariusz oceny stanu zdrowia składający się z 5 domen). Miało to na 

celu weryfikację czy wpływ terapii na PFS wiąże się z poprawą lub pogorszeniem jakości życia 

chorych (np. z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych). 

W onkologii czas przeżycia całkowitego jest punktem końcowym o wysokiej istotności, jednak 

wiarygodna ocena OS wymaga zaangażowania dużych populacji chorych, jest bardzo 

czasochłonna oraz może być zaburzana przez kolejne linie leczenia po progresji choroby. PFS 

mierzony w sposób pośredni uwzględnia kliniczne korzyści wynikające z poprawy jakości życia 

chorego poprzez opóźnienie wystąpienia objawów związanych z progresją choroby i pozwala 

na określenie skuteczności leczenia w przypadku nowotworów o powolnym przebiegu (do 

takich nowotworów należy chłoniak grudkowy). PFS, jako pierwszorzędowy punkt końcowy, 

umożliwia wcześniejszą weryfikację skuteczności terapii, co związane jest z krótszym czasem 

trwania badania oraz możliwością kwalifikowania mniejszych populacji chorych. W 2007 roku 

FDA uznała, że PFS może być podstawą rejestracji leku, jeżeli korzyść w tym zakresie została 

wykazana w randomizowanym badaniu klinicznym, poddanym niezależnej ocenie [22]. W 

związku z powyższym w analizowanej populacji chorych PFS powinien być uznany za punkt 

końcowy istotny klinicznie.   

W badaniu GADOLIN analizie poddano następujące kategorie punktów końcowych: 

 PFS w ocenie niezależnego komitetu oceniającego (pierwszorzędowy punkt końcowy); 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

75 

   

  

   

  

 PFS w ocenie badacza (drugorzędowy punkt końcowy); 

 czas przeżycia chorych po progresji choroby; 

 odpowiedź na leczenie; 

 przeżycie całkowite; 

 DFS (ang. disease-free survival – czas przeżycia wolnego od choroby tj. czas od 

wystąpienia pierwszej udokumentowanej całkowitej odpowiedzi na leczenie do 

wystąpienia u chorego progresji choroby lub zgonu); 

 EFS (ang. event-free survival – czas przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych 

(progresja, nawrót choroby, zgon lub do rozpoczęcie nowej terapii 

przeciwchłoniakowej); 

 rozpoczęcie nowego leczenia przeciwchłoniakowego; 

 jakość życia (kwestionariusz FACT-Lym i EQ-5D); 

 brak/obecność choroby resztkowej; 

 profil bezpieczeństwa (ciężkie działania niepożądane, działania niepożądane, ciężkie 

zdarzenia niepożądane, zdarzenia niepożądane, nieprawidłowości w wynikach badań 

laboratoryjnych, obecność przeciwciał). 

Dodatkowo dla fazy leczenia podtrzymującego przedstawiono poglądowo wyniki dla chorych 

stosujących OBI, dla następujących punktów końcowych: 

 jakość życia (kwestionariusz EQ-5D); 

 zgon; 

 profil bezpieczeństwa (działania niepożądane, ciężkie zdarzenia niepożądane i 

nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych). 

Szczegółowe dane odnośnie analizowanych punktów końcowych przedstawiono w rozdziale 

7.6. 

W ocenie skuteczności siłę interwencji określano przyjmując założenie, iż wartość NNT16 

poniżej 10 świadczy o dużej sile, natomiast powyżej 10 określa siłę interwencji jako małą. Duża 

                                                

16 ang. number needed-to-treat – liczba chorych, których trzeba poddać danej interwencji przez 
określony czas, aby uzyskać jeden dodatkowy korzystny punkt końcowy lub uniknąć jednego 
niekorzystnego punktu końcowego 
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siła interwencji oznacza, że badana interwencja ma duży wpływ na wystąpienie danego 

zdarzenia, natomiast niewielki wpływ interwencji znajduje odzwierciedlenie w małej sile, czyli 

wysokiej wartości NNT. Przyjętą wartość graniczną 10 należy jednak traktować z ostrożnością, 

ponieważ została ona przyjęta na podstawie opinii i doświadczenia analityków.  

Zdecydowano o przedstawieniu w ramach analizy wartości parametrów NNT lub NNH17 

pomimo iż w grupie badanej po zakończeniu leczenia indukcyjnego chorzy mogli kontynuować 

leczenie aktywne do 2 lat, zaś w grupie kontrolnej chorzy otrzymali maksymalnie jedynie 6 

cykli terapii BEN w ramach indukcji, a następnie chorych poddano obserwacji. Całkowite 

okresy obserwacji dla obu grup są zbliżone, nie zidentyfikowano więc przesłanek 

wskazujących na niezasadność wykonywania obliczeń dla parametrów NNT i NNH. Należy 

także podkreślić, że autorzy badania GADOLIN mimo innego okresu stosowania przez 

chorych terapii aktywnej wnioskowali o istotności statystycznej i klinicznej dla różnic między 

grupami. 

W ramach oceny bezpieczeństwa, w przypadku gdy w publikacji wskazano jedynie odsetek 

chorych, u których wystąpiło dane zdarzenie i jednoznaczne wskazanie liczby chorych, u 

których dane zdarzenie wystąpiło nie było możliwe na podstawie tego odsetka, 

konserwatywnie przyjęto przyjmowanie największej możliwej wartości n18 dla grupy badanej i 

najniższej możliwej wartości n dla grupy kontrolnej.  

Badania retrospektywne 

W ramach III etapu przeglądu systematycznego do analizy włączono 3 retrospektywne 

badania: Phipps 2015, Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2015b. 

Mediana okresu obserwacji wynosiła 61 miesięcy w przypadku badania Phipps 2015, 61 

miesięcy w badaniu Klyuchnikov 2015a i 59 miesięcy w badaniu Klyuchnikov 2015b. 

                                                

17 ang. number needed-to-harm – liczba chorych, których poddanie określonej interwencji przez 
określony czas wiąże się z wystąpieniem jednego dodatkowego niekorzystnego punktu końcowego lub 
niewystąpieniem jednego korzystnego punktu końcowego 
18 liczba chorych w grupie, u których wystąpiło zdarzenie 
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Z uwagi na brak homogeniczności badania GADOLIN i badań retrospektywnych (szczegółowy 

opis przedstawiono w rozdziale 3.8.2) uznano, że wyniki odnalezionych badań 

retrospektywnych nie mogą zostać zestawione z wynikami badania GADOLIN.  

W związku z powyższym zdecydowano o przedstawianiu w osobnym rozdziale wyników w 

badań retrospektywnych jedynie w charakterze poglądowym. 

W przypadku badania Phipps 2015 w analizie uwzględniono następujące punkty końcowe dla 

chorych opornych na RYT, u których wykonano przeszczepienie autologiczne:  

 prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby przez 36 mies.; 

 częstość występowania nawrotu choroby; 

 prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 36 mies.; 

 czas do zastosowania nowego leczenia u chorych, u których wystąpił nawrót choroby 

w czasie 2 lat od ASCT. 

Z badania Klyuchnikov 2015a uwzględniono następujące punkty końcowe dla chorych, u 

których wykonano przeszczepienie autologiczne: 

 prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. 

(analiza ogółem i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała 

wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu lub progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. 

(analiza ogółem i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała 

wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem i 

analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na 

chemioterapię); 

 częstość występowania zgonu, prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z powodu 

innego niż nawrót choroby w czasie 12., 36. i 60 mies. (analiza ogółem i analiza u 

chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała choroba wrażliwość na 

chemioterapię); 

 profil bezpieczeństwa (częstość występowania zdarzeń niepożądanych, 

prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu, prawdopodobieństwo poprawy 

liczby neutrofili, prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi). 
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Z badania Klyuchnikov 2015b uwzględniono następujące punkty końcowe u chorych, u których 

wykonano przeszczepienie autologiczne: 

 prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. 

(analiza ogółem i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała 

wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu lub progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. 

(analiza ogółem i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała 

wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem i 

analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na 

chemioterapię);  

 częstość wykonywania allo-SCT u chorych, u których wystąpił nawrót choroby lub 

progresja po ASCT; 

 częstość występowania zgonu, prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z powodu 

innego niż nawrót choroby w czasie 12., 36. i 60 mies. (analiza ogółem i analiza u 

chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na 

chemioterapię); 

 profil bezpieczeństwa (częstość występowania zdarzeń niepożądanych, 

prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu, prawdopodobieństwo poprawy 

liczby neutrofili, prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi). 

W badaniach Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2015b dla wyników PFS i OS zastosowano 

estymację metodą Kapln-Meier, a do pozostałych wyników metodę szacowania skumulowanej 

częstości (ang. cumulative incidence estimate).  

W badaniu Klyuchnikov 2015a zastosowano dodatkowo analizę Landmark u chorych, którzy 

przeżyli co najmniej 24 miesiące po przeszczepieniu, bez oznak progresji lub nawrotu choroby.  

W poniższych tabeli przedstawiono definicje, interpretacje i określenie istotności klinicznej 

włączonych do analizy punktów końcowych (Tabela 8).  
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Tabela 8. 
Definicje, interpretacja oraz określenie istotności klinicznej punktów końcowych włączonych do analizy na podstawie badania 
randomizowanego GADOLIN oraz retrospektywnych badań Phipps 2015, Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2015b 

Punkt końcowy Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna 

Badanie GADOLIN 

PFS 

W badaniu GADOLIN analizę PFS wykonano na podstawie oceny niezależnej 
(pierwszorzędowy punkt końcowy) oraz na podstawie oceny badacza 

(drugorzędowy punkt końcowy). 

PFS definiowano jako czas od randomizacji do pierwszego wystąpienia 
progresji, nawrotu lub zgonu z dowolnej przyczyny (zależnie od tego które 

zdarzeń wystąpi jako pierwsze). 

Progresję lub nawrót choroby oceniano zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami 
odpowiedzi dla chorych na iNHL z 2007 roku. 

Progresję choroby definiowano jako pojawienie się nowej zmiany o wymiarach 

powyżej 1,5 cm, w czasie trwania terapii lub po zakończeniu leczenia, 
niezależnie od tego czy inne zmiany uległy zmniejszeniu. Progresję stwierdzano 
gdy wystąpiło co najmniej 50% zwiększenie nadir dla sumy średnic w uprzednio 
zajętych węzłach lub pojedynczym węźle bądź w wymiarach innych zmian np. w 

wątrobie lub śledzionie. Do stwierdzenia progresji wymagane było by węzeł 
chłonny którego krótsza oś miała poniżej 1 cm, zwiększył się o co najmniej 50% 

tj. co najmniej do 1,5 cm. 

Im dłuższy czas przeżycia 
wolnego od progresji 

choroby oraz im mniejsza 
częstość występowania 
progresji choroby tym 

skuteczniejsze leczenie. 

PFS uwzględnia zgon 
chorego z jakiejkolwiek 

przyczyny i może on 
wpływać na istotny 

klinicznie punkt końcowy 
jakim jest OS[22]. 

Wielkość próby w badaniu 
GADOLIN została 

obliczona w celu 
umożliwienia wykrycia 

różnicy miedzy grupami w 
zakresie PFS (ocena 

niezależnego komitetu) 
odpowiadającej 

zmniejszeniu ryzyka 
wystąpienia progresji 
choroby, nawrotu lub 

zgonu o 30%. 

Czas przeżycia chorych po 
progresji choroby 

 

Czas przeżycia chorych po progresji choroby definiowano jako czas od 
wystąpienia progresji do zgonu z dowolnej przyczyny. 

W badaniu oceniano także częstość występowania zgonu po progresji choroby. 

Im dłuższy czas przeżycia 
chorych po progresji 

choroby tym 
skuteczniejsze leczenie.  

Im mniejsza częstość 
występowania zgonu po 

progresji choroby tym 
skuteczniejsze leczenie.   

 

 

Nie odnaleziono danych 
dotyczących istotności 
klinicznej wyniku, ale 

punkt ten wpływa na OS 
czyli punkt istotny 

klinicznie. 
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Punkt końcowy Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna 

Odpowiedź na leczenie 

Odpowiedź na leczenie oceniano według zmodyfikowanych kryteriów 
odpowiedzi u chorych na iNHL z 2007 roku. 

Oceny dokonywano na podstawie badania klinicznego, oceny parametrów 
laboratoryjnych (liczby limfocytów B, liczy białych krwinek, β2-mikroglobuliny i 
dehydrogenazy mleczanowej), badania TK (tomografia komputerowa), biopsji 

próbek szpiku kostnego (jeśli konieczne było potwierdzenie odpowiedzi 
całkowitej). Nie wykonywano badania PET (ang. positron emission tomography – 

pozytonowa tomografia emisyjna), gdyż w czasie przeprowadzania badania 
klinicznego doniesienia na temat możliwości wykorzystania wyników badania 

PET u chorych na iNHL były nieliczne. Ocenę odpowiedzi na leczenie 
wykonywano przed 4. cyklem leczenia indukcyjnego, 28-42 dni po ostatniej 

dawce leczenia indukcyjnego, następnie co 3 miesiące przez 2 lata i kolejno co 6 
miesięcy przez kolejne 2 lata lub do wystąpienia progresji choroby. 

 

Odpowiedź całkowitą (CR, ang. complete response) definiowano jako całkowity 

brak wszystkich możliwych do wykrycia dowodów klinicznych obecności choroby 
i objawów związanych z chorobą jeśli uprzednio występowały, powrót wątroby i 
śledziony do prawidłowych wymiarów (jeśli uprzednio były powiększone). Jeśli 

choroba obejmowała uprzednio szpik kostny powtórny wynik biopsji szpiku 
musiał wskazywać w przypadku CR brak zajęcia szpiku.  

Odpowiedź częściową (PR, ang. partial response) definiowano jako co 

najmniej 50% regresję choroby mierzalnej w porównaniu do wartości w chwili 
rozpoczęcia badania oraz brak nowych lokalizacji choroby, brak zwiększenia 

rozmiarów węzłów, wątroby lub śledziony (z wyjątkiem węzłów wątrobowych lub 
śledzionowych), brak zajęcia innych organów. 

Stabilną chorobę (SD, ang. stable disease) definiowano jako niespełnienie 

kryteriów dla CR lub PR ale jednocześnie brak spełnienia kryteriów dla progresji 
choroby. 

Progresję choroby (PD, ang. progression disease) definiowano jako pojawienie 

się nowej zmiany o wymiarach powyżej 1,5 cm, w czasie trwania terapii lub po 
zakończeniu leczenia, niezależnie od tego czy inne zmiany uległy zmniejszeniu. 

Progresję stwierdzano gdy wystąpiło co najmniej 50% zwiększenie nadir dla 
sumy średnic w uprzednio zajętych węzłach lub pojedynczym węźle bądź w 

wymiarach innych zmian np. w wątrobie lub śledzionie. 

Wystąpienie odpowiedzi na 
leczenie lub głębokiej 

remisji świadczy o 
skuteczności leczenia. 

Im dłuższy czas trwania 
odpowiedzi na leczenie 

tym większa skuteczność 
terapii. 

 

Wystąpienie odpowiedzi 
na leczenie lub głębokiej 

remisji świadczy o 
skuteczności leczenia i 

wpływa na OS, czyli 
istotny klinicznie punkt 

końcowy. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

81 

   

  

   

 

Punkt końcowy Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna 

W badaniu określano także czas trwania odpowiedzi na leczenie u chorych z 

CR lub PR czyli czas od najwcześniejszej udokumentowanej odpowiedzi na 
leczenie (CR lub PR) do progresji choroby lub nawrotu (oceniano niezależnie) 

bądź zgonu z dowolnej przyczyny. 

 

W badaniu GADOLIN w ramach odpowiedzi na leczenie oceniano także 
częstość występowania głębokiej remisji choroby w zależności obecności 
choroby resztkowej (MRD, ang. minimal residual disease). Głęboką remisję 

definiowano jako brak choroby resztkowej. Punkt końcowy analizowano na 
podstawie allelu t(14;18) i/lub zmiennej domeny immunoglobuliny (Ig) u chorych, 

u których w chwili rozpoznania występował wykrywalny znacznik we krwi 
obwodowej lub szpiku kostnym. Ocena rearanżacji Ig pozwala na wykrycie 
markera u chorych z t(14; 18) niewykrytym na podstawie badania reakcji 

polimerazy i pozwala wyeliminować wyniki fałszywie dodatnie. Testy 
zaprojektowano dla czułości na poziomie 10-5. Ocena MRD była dopuszczalna 

przy osiągnieciu czułości na poziomie ≤10-4.  

Obecność MRD oceniano w trakcie terapii (cykl 4., 1. dzień) i po zakończeniu 
fazy indukcji. Brak lub obecności choroby resztkowej pozwala przewidzieć 

przebieg kliniczny choroby. 

Czas przeżycia 
całkowitego 

Czas od randomizacji do wystąpienia zgonu chorego z jakiejkolwiek przyczyny. 
Im dłuższy czas przeżycia 

całkowitego, tym 
skuteczniejsze leczenie. 

Czas przeżycia 
całkowitego jest jednym z 
najbardziej znaczących 
punktów końcowych w 

badaniach RCT, 
dotyczących chorób 
nowotworowych [7],  

w związku z tym jest on 
istotny klinicznie. 

U chorych z 
zaawansowanymi guzami 

litymi z przerzutami 
minimalna istotna 

klinicznie zmiana czasu 
przeżycia całkowitego 
wynosi 3 miesiące, co 
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odpowiada wartości 
hazardu względnego około 

0,75 (w publikacji nie 
podano jednak przedziału 

ufności) [14]. Nie 
znaleziono danych 

dotyczących minimalnej 
istotnej klinicznie zmiany 

dla czasu przeżycia 
całkowitego dla 

analizowanej w badaniu 
populacji. Można jednak 
przypuszczać, że zmiana 
ta jest podobna do zmiany 

dla chorych z 
zaawansowanymi guzami 

litymi z przerzutami. 

DFS 

U chorych z CR jako najlepszą odpowiedzią na leczenie w badaniu GADOLIN 

oceniano czas przeżycia wolnego od choroby tj. czas od pierwszej 
udokumentowanej całkowitej odpowiedzi na leczenie do wystąpienia progresji 

choroby (ocena niezależna) lub zgonu z dowolnej przyczyny. 

Im mniejsza częstość 
występowania progresji 
choroby lub zgonu tym 

skuteczniejsze leczenie. 

Im dłuższy czas przeżycia 
wolnego od progresji 

choroby lub zgonu tym 
skuteczniejsze leczenie.  

Progresja choroby lub 
zgon wpływają na OS czyli 

istotny klinicznie punkt 
końcowy. 

EFS 
Czas przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych definiowano jako czas od 

randomizacji do wystąpienia progresji, nawrotu choroby, zgonu lub do 
rozpoczęcia nowej terapii przeciwchłoniakowej. 

Im mniejsza częstość 
występowania zdarzeń 

chorobowych tym 
skuteczniejsze leczenie. 

Im dłuższy czas przeżycia 
wolnego od zdarzeń 

chorobowych tym 
skuteczniejsze leczenie.  

Obecność zdarzeń 
chorobowych wpływa na 
OS czyli istotny klinicznie 

punkt końcowy. 
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Rozpoczęcie nowego 
leczenia 

przeciwchłoniakowego 

Czas do rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego definiowano, jako 
czas od randomizacji do wdrożenia nowej terapii przeciwchłoniakowej. 

W badaniu oceniano także częstość wdrożenia nowego leczenia 
przeciwchłoniakowego. 

Im dłuższy czas do 
rozpoczęcia nowego 

leczenia 
przeciwchłoniakowego tym 

większa skuteczność 
leczenia. 

 

Im mniejsza częstość 
wdrożenia nowego 

leczenia 
przeciwchłoniakowego tym 

większa skuteczność 
leczenia. 

Rozpoczęcie nowego 
leczenia 

przeciwchłoniakowego 
wpływa na OS, czyli 

istotny klinicznie punkt 
końcowy. 

Jakość życia związana ze 
stanem zdrowia 

Jakość życia oceniono za pomocą kwestionariusza FACT.  

Kwestionariusz FACT jest wielowymiarowym narzędziem przeznaczonym do 
samooceny jakości życia chorych na chłoniaka.  

Kwestionariusz służy do oceny ogólnej jakości życia, samopoczucia fizycznego i 
stanu emocjonalnego i funkcjonowania rodzinnego/społecznego oraz objawów 
związanych z chorobą i leczeniem. Ocenę wykonywano w 1. dniu w 1., 3. i 5. 

cyklu leczenia, po zakończeniu fazy indukcji, co drugi miesiąc przez 2 lata oraz 
w czasie okresu obserwacji chorych.  

Kwestionariusz FACT-Lym zawiera 42 pozycje i składa się z modułu ogólnego 

(FACT-G, ang. Functional Assessment of Cancer Therapy - General) i modułu 
dla chłoniaka (FACT-Lym LYMS, ang. FACT-Lym lymphoma-specific subscale). 
Pozycje kwestionariusza są oceniane w 5.-cio punktowej skali od 0 - brak do 4 - 
bardzo. Kwestionariusz FACT-G podzielony jest na domeny. W kwestionariuszu 
wyróżnia się domenę zdrowia fizycznego (7 pozycji, wynik w zakresie od 0 do 28 
punktów), domenę funkcjonowania społecznego/rodzinnego (7 pozycji, wynik w 
zakresie od 0 do 28 punktów), domenę oceny emocjonalnej (6 pozycji, wynik w 

zakresie od 0 do 24 punktów), domenę funkcjonowania (7 pozycji, wynik w 
zakresie od 0 do 28 punktów).  

Kwestionariusz FACT-Lym LYMS służy do oceny objawów związanych z 
chorobą i leczeniem. Moduł dla chłoniaka składa się z 15 pozycji, dla których 

Wyższy wynik oznacza 
lepszą jakość życia. 

Wynik oceny jakości życia 
chorych na chłoniaka 

grudkowego za pomocą 
kwestionariusza FACT-

Lym jest klinicznie istotny.  

Dla poszczególnych skal 
najmniejsza istotna 

klinicznie zmiana wyniku 
względem wartości 

początkowych wynosi: co 
najmniej 3 punkty dla 

domen FACT-Lym LYMS, 
co najmniej 6 punktów dla 
wskaźnika FACT-Lym TOI 

oraz co najmniej 7 
punktów dla całkowitego 
wyniku FACT-Lym TOT. 
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wynik łączny mieści się w zakresie od 0 do 60 punktów. Łącznie wynik w 
zakresie 0-168 punktów. 

FACT-Lym TOI to wskaźnik wyniku z badania (TOI, ang. Trial Outcome Index). 

Wynik kwestionariusza oceniany jest w ramach 3 skal (zdrowie fizyczne, 
funkcjonowanie, ocena chłoniaka) – ocenie podlega 29 punktów wynik (od 0 - 

brak do 4 - bardzo). Całkowity wynik mieści się w zakresie od 0 do 116 punktów. 

W badaniu oceniono także czas do pogorszenia wyniku FACT-Lym TOI – czas 
od randomizacji do istotnego klinicznie (o co najmniej 6 punktów względem 

wartości początkowych) obniżenia wyniku TOI do zgonu, zależnie co wystąpi 
pierwsze.  

Liczba punktów dla FACT-G  mieści się w zakresie od 0 do 108 punktów, a 
FACT Lym TOT (ang. FACT-Lym total score – wszystkie podskale 

kwestionariusza) w zakresie od 0 do 168 punktów. 

W badaniu GADOLIN oceniano także stan zdrowia chorych za pomocą 
kwestionariusza EQ-5D. W ramach kwestionariusza ocenia się poziom stanu 

zdrowia w oparciu o 5 domen: ruchomość, zdolność do wykonywania czynności, 
brak konieczności pomocy innych osób, ból, dyskomfort, niepokój, depresję. 

Wynik 1 oznacza dobry stan zdrowia a wynik 3 zły stan zdrowia. Po 
transformacji całkowity wynik mieści się w zakresie od  -0,594 do 1,000. 

Prowadzono w badaniu także ocenę na skali VAS (ang. visual analogue scale – 

wizulana skala analogowa): 0 milimetrów – najgorszy możliwy stan zdrowia, 100 
mm najlepszy możliwy stan zdrowia.  

Profil bezpieczeństwa 

Według Cochrane Handbook [9] terminologia stosowana do opisu 
działań/zdarzeń niepożądanych jest często stosowana zamiennie i na postawie 

publikacji nie można stwierdzić, czy autor opisuje zgodnie z GCP (ang. good 
clinical practice – dobra praktyka kliniczna) zdarzenie czy działanie niepożądane 

zatem w raporcie została przyjęta nazwa zdarzenie niepożądane z wyjątkiem, 
gdy autor publikacji wskazuje, że jest ono związane ze stosowaną interwencją. 

W takim przypadku jest to działanie niepożądane. 

Związek z badanym lekiem: 

Niezwiązane – zdarzenie niepożądane w oczywisty sposób niezwiązane z 
lekiem 

Związek mało prawdopodobny – zdarzenie niepożądane jest w wątpliwy sposób 
związane z lekiem 

Wzrost liczby 
zdarzeń/działań 

niepożądanych jest 
odwrotnie proporcjonalny 

do bezpieczeństwa 
stosowania danego leku. 

Zdarzenia/działania 
niepożądane są istotne 

klinicznie. 
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Możliwie związane – zdarzenie niepożądane może być związane z lekiem 

Prawdopodobnie związane – zdarzenie niepożądane jest prawdopodobnie 
związane z lekiem 

Definitywnie związane – działanie niepożądane jest w oczywisty sposób 
związane z lekiem. 

Stopnie nasilenia zdarzeń niepożądanych (ang. severity) zdefiniowano wg 
kryteriów CTCAE (ang. Common Terminology Criteria for Adverse Events). 

Nasilenie działań/zdarzeń niepożądanych oceniane jest w 5 następujących 
stopniach: 

  1 - łagodny (brak objawów lub łagodne objawy, kliniczna lub 
diagnostyczna obserwacja, obserwowane jedynie przez lekarza lub diagnostę, 

leczenie nie jest wskazane); 

  2 - umiarkowany (ograniczające codzienną aktywność (adekwatnie do 
wieku), wymagające minimalnego, miejscowego lub nieinwazyjnego leczenia); 

  3 - ciężki (klinicznie istotne, ale nie bezpośrednio zagrażające życiu; 
wskazana jest hospitalizacja lub przedłużenie hospitalizacji; upośledzające, 
ograniczające samodzielność i angażowanie się w codzienne czynności); 

  4 - zagrażający życiu (wskazana jest natychmiastowa opieka 
medyczna); 

  5 - śmiertelny.  

Nasilenie zdarzeń niepożądanych (ang. seriousness) definiowane jest na 

podstawie m.in. oceny chorego lub lekarza: 

 ciężkie (prowadzące do zgonu, zagrażające życiu, prowadzące do 
hospitalizacji chorego lub wydłużenia hospitalizacji, prowadzące do trwałej 

lub znaczącej niepełnosprawności, wady wrodzone); 
 umiarkowane; 

 łagodne. 

 

W badaniu GADOLIN zdarzenia niepożądane oraz ciężkie zdarzenia 
niepożądane oceniano zgodnie z kryteriami NEI CTCAE (ang. National Cancer 

Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events), wersja 4.0. 

Bezpieczeństwo oceniano w chwili kwalifikacji do badania, a następnie w czasie 
trwania badania. W grupie badanej wszystkie zdarzenia niepożądane zbierano 
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do 28 dni od otrzymania ostatniej dawki leku, a w grupie kontrolnej dane 
dotyczące bezpieczeństwa po zakończeniu leczenia zbierano do 28 dni 

(zdarzenia niepożądane), do 6 miesięcy (zdarzenia niepożądane 3.-4.stopnia) 
lub do 24 miesięcy (zakażenia związane z leczeniem o 3.-4. stopniu nasilenia) 

od ostatniej wizyty w ramach obserwacji ang. follow-up. 

Raportowano niehematologiczne zdarzenia niepożądane występujące, u co 
najmniej 15% chorych (wszystkie stopnie nasilenia).  

Reakcje związane z wlewem definiowano jako występujące w czasie do 24 
godzin od wykonania wlewu i uznano je za związane ze stosowanym lekiem. W 

badaniu raportowano także ciężkie zdarzenia niepożądane występujące u co 
najmniej 2,5% chorych oraz nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych 
występujące u ≥ 5% chorych o ile różnica w częstości ich występowania między 

grupą badaną i kontrolną wynosiła ≥ 2%. 

Dodatkowo wykonano analizę częstości występowania ludzkich przeciwciał 
antyludzkich (ang. Human Anti-Human Antibody). 

Badania Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2015b 

PFS 
Pierwszorzędowy punkt końcowy. PFS definiowano jako czas do wystąpienia 

progresji choroby, nawrotu lub zgonu z dowolnej przyczyny. 

Im dłuższy czas przeżycia 
wolnego od progresji 

choroby tym 
skuteczniejsze leczenie. 

Nie znaleziono informacji 
jaką zmianę należy uznać 

za istotną klinicznie. 
Zmiana ta zależy 

prawdopodobnie od wielu 
czynników, m.in. od 

nasilenia choroby czy 
czasu leczenia. 

Progresja/nawrót choroby 
Pierwszorzędowy punkt końcowy. Definiowano go jako progresję chłoniaka po 

przeszczepieniu lub nawrót chłoniaka po całkowitej odpowiedzi na leczenie. 

Im mniejsza częstość 
występowania progresji 

choroby tym 
skuteczniejsze leczenie. 

Nie odnaleziono danych 
dotyczących istotności 
klinicznej wyniku, ale 

punkt ten wpływa na OS 
czyli punkt istotny 

klinicznie. 

OS 
Pierwszorzędowy punkt końcowy. OS definiowano jako czas od przeszczepienia 

do wystąpienia zgonu lub utarty chorego z okresu obserwacji. 

Im dłuższy czas przeżycia 
całkowitego, tym 

skuteczniejsze leczenie. 

U chorych z 
zaawansowanymi guzami 

litymi z przerzutami 
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minimalna istotna 
klinicznie zmiana czasu 
przeżycia całkowitego 
wynosi 3 miesiące, co 
odpowiada wartości 

hazardu względnego około 
0,75 (w publikacji nie 

podano jednak przedziału 
ufności) [14]. Nie 

znaleziono danych 
dotyczących minimalnej 
istotnej klinicznie zmiany 

dla czasu przeżycia 
całkowitego dla 

analizowanej w badaniu 
populacji. Można jednak 
przypuszczać, że zmiana 
ta jest podobna do zmiany 

dla chorych z 
zaawansowanymi guzami 

litymi z przerzutami. 

NRM (ang.non-relapse 
mortality – zgon z powodu 

innego niż nawrót 
choroby) 

Pierwszorzędowy punkt końcowy. Definiowano go jako zgon bez oznak progresji 
lub nawrotu chłoniaka. 

Im mniejsza częstość 
występowania zgonu tym 

skuteczniejsze leczenie. Im 
mniejsza częstość 

występowania progresji lub 
nawrotu choroby 

prowadzącej do zgonu tym 
skuteczniejsze leczenie. 

Nie odnaleziono danych 
dotyczących istotności 
klinicznej wyniku, ale 

punkt ten wpływa na OS 
czyli punkt istotny 

klinicznie. 

Poprawa liczby neutrofili  Pierwszy z trzech dni, gdy liczba neutrofili po przeszczepieniu wynosiła ⩾500/μl. 

Im większa częstość 
występowania poprawy 

liczby neutrofili po 
przeszczepieniu, tym 
większa skuteczność 

leczenia. 

Zdarzenia/działania 
niepożądane są istotne 

klinicznie. 
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Punkt końcowy Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna 

Poprawa liczby płytek krwi 
Pierwszy z trzech dni, gdy liczba płytek po przeszczepieniu wynosiła ⩾20 000/μl 

(bak transfuzji płytek przez 7 kolejnych dni). 

Im większa częstość 
występowania poprawy 

liczby płytek krwi po 
przeszczepieniu, tym 
większa skuteczność 

leczenia. 

Zdarzenia/działania 
niepożądane są istotne 

klinicznie. 

Badanie Phipps 2015 

PFS W badaniu nie podano definicji. 

Im dłuższy czas przeżycia 
wolnego od progresji 

choroby tym 
skuteczniejsze leczenie. 

Nie znaleziono informacji 
jaką zmianę należy uznać 

za istotną klinicznie. 
Zmiana ta zależy 

prawdopodobnie od wielu 
czynników, m.in. od 

ciężkości choroby czy 
czasu leczenia. 

Nawrót choroby 

Odpowiedź na leczenie definiowano zgodnie z kryteriami międzynarodowej 
grupy roboczej. Wskaźnik częstości występowania nawrotu obliczano jako 
skumulowaną częstość występowania nawrotu. Zgon z powodu innego niż 

nawrót uważano za zdarzenie konkurencyjne. 

Im mniejsza częstość 
występowania nawrotu 

choroby tym 
skuteczniejsze leczenie. 

Nie odnaleziono danych 
dotyczących istotności 
klinicznej wyniku, ale 

punkt ten wpływa na OS 
czyli punkt istotny 

klinicznie. 

OS Nie podano definicji. 
Im dłuższy czas przeżycia 

całkowitego, tym 
skuteczniejsze leczenie. 

U chorych z 
zaawansowanymi guzami 

litymi z przerzutami 
minimalna istotna 

klinicznie zmiana czasu 
przeżycia całkowitego 
wynosi 3 miesiące, co 
odpowiada wartości 

hazardu względnego około 
0,75 (w publikacji nie 

podano jednak przedziału 
ufności) [14]. Nie 

znaleziono danych 
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Punkt końcowy Definicja Kierunek zmian Istotność kliniczna 

dotyczących minimalnej 
istotnej klinicznie zmiany 

dla czasu przeżycia 
całkowitego dla 

analizowanej w badaniu 
populacji. Można jednak 
przypuszczać, że zmiana 
ta jest podobna do zmiany 

dla chorych z 
zaawansowanymi guzami 

litymi z przerzutami. 

Czas do zastosowania 
następnego leczenia 

Czas od wystąpienia nawrotu choroby do wdrożenia nowego leczenia. 

Im dłuższy czas do 
rozpoczęcia nowego 

leczenia 
przeciwchłoniakowego tym 

większa skuteczność 
leczenia. 

 

Rozpoczęcie nowego 
leczenia 

przeciwchłoniakowego 
wpływa na OS, czyli 

istotny klinicznie punkt 
końcowy. 
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3.8.4. Ocena w skali GRADE 

Jakość i wagę dowodów z badań włączonych do analizy oceniono według zaleceń GRADE. 

W przypadku badania GADOLIN jakość danych pochodzących ze źródeł opublikowanych 

oceniono jako wysoką. Badanie GADOLIN jest to badanie randomizowane. W badaniu nie 

zastosowano zaślepienia, ale należy zauważyć, że ocena punktów końcowych (w tym PFS 

czy odpowiedź na leczenie) została wykonana przez niezależny komitet oceniający. Nie 

odnotowano błędów w kwalifikacji chorych do badania. Utrata chorych jest udokumentowana.  

Punkty końcowe dotyczące oceny skuteczności i/lub bezpieczeństwa pochodzące z raportu 

wydanego przez EMA w 2016 roku czy z rekordu dla badania GADOLIN odnalezionego w 

rejestrze clinicaltrialsregister.eu, nie zostały uznane za mniej wiarygodne. Jedynie w 

przypadku punktu końcowego częstość przeżycia wolnego od wystąpienia istotnego klinicznie 

pogorszenia jakości życia, ocenę jakości danych z publikacji Cheson 2017 obniżono do 

średniej, z uwagi na brak informacji dotyczących liczby chorych, u których wystąpiło 

analizowane zdarzenie oraz liczby chorych, u których prowadzono ocenę. 

W przypadku danych przedstawionych na podstawie danych nieopublikowanych tj. danych 

otrzymanych od Zamawiającego, jakość obniżono do średniej. Waga wszystkich punktów 

końcowych dotyczących oceny skuteczności i bezpieczeństwa została określona jako 

krytyczna, ponieważ są one istotne dla chorego oraz są kluczowe we wnioskowaniu na temat 

zasadności stosowania opiniowanej technologii medycznej. 

Jakość danych pochądzących z badań Klyuchnikov 2015a, Klyuchnikov 2015b i Phipps 2015, 

oceniono jako niską (badania obserwacyjne). Waga punktów końcowych dotyczących oceny 

skuteczności została określona jako krytyczna dla wszystkich punktów końcowych, ponieważ 

odnoszą się one do pomiarów efektywności leczenia, takich jak czas przeżycia wolnego od 

progresji choroby oraz częstość występowania nawrotu choroby. Także waga wszystkich 

punktów końcowych dotyczących oceny bezpieczeństwa (częstość występowania zdarzeń 

niepożądanych) została określona jako krytyczna. 

3.8.5. Ekstrakcja danych 
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Ekstrakcja danych z badań została przeprowadzona przez 3 analityków ('''''''''' ''''''''' '''''''') według 

następujących zasad: 

 ekstrahowano wyniki odnoszące się do efektów zdrowotnych wskazanych w Analizie 

problemu decyzyjnego [12] i spełniających kryteria włączenia zdefiniowane w rozdziale 

3.4.2, 3.5.2; 

 ekstrakcja odbywała się do standardowych tabel wynikowych, opracowanych 

oddzielnie dla danych dychotomicznych i ciągłych (wzory tabel przedstawiono w 

załączniku 7.9). 

3.8.6. Ocena jakości informacji 

Ocenę wiarygodności randomizowanego badania GADOLIN przeprowadzono zgodnie z 

procedurą oceny ryzyka błędu systematycznego opisaną w Cochrane Handbook. Narzędzie 

zastosowane do przeprowadzenia oceny zostało przedstawione w załączniku 7.8 

(Tabela 148). 

Dla większości analizowanych domen ryzyko błędu systematycznego określono jako niskie. 

Ze względu na fakt, iż badanie GADOLIN to badanie otwarte (brak zaślepienia chorych i 

badaczy) w tym przypadku ryzyko błędu systematycznego związanego ze znajomością 

interwencji zostało określone jako wysokie.  

Szczegóły oceny przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 9. 
Ocena ryzyka błędu systematycznego badania GADOLIN wg zaleceń Cochrane 

Domena 

Badanie 

Ocena ryzyka błędu 

GADOLIN 

Błąd systematyczny wynikający z selekcji (ang. selection bias) 

Losowy przydział do grup 
(ang. random sequence generation) 

Sposób przydziału chorych do grup prawidłowy.  Niskie ryzyko błędu 

Utajnienie kodu randomizacji 
(ang. allocation concealment) 

W badaniu zastosowano interaktywny system odpowiedzi głosowych 
oraz hierarchiczny system dynamicznej randomizacji wdrożony przez 

firmę Percepitive Informatics. 
 Niskie ryzyko błędu 

Błąd systematyczny związany ze znajomością interwencji (ang. performance bias) 

Zaślepienie uczestników badania oraz badaczy. 
Ocena powinna zostać przeprowadzona dla 

każdego głównego punktu końcowego (lub klasy 
punktów końcowych) 

Badanie otwarte. Sponsor badania pozostał zaślepiony w zakresie 
przydziału chorych do grup aż do czasu przyjęcia zaleceń 

niezależnego komitetu oceniającego dane (komitet zalecił poddanie 
analizie wszystkich danych po osiągnięciu pierwszorzędowego punktu 

końcowego). 

 Wysokie ryzyko błędu 

Błąd systematyczny związany z oceną punktów końcowych (ang. detection bias) 

Zaślepienie oceny wyników badania. Ocena 
powinna zostać przeprowadzona dla każdego 

głównego punktu końcowego (lub klasy punktów 
końcowych) 

Badacze nie byli zaślepieni. Należy jednak zauważyć, że ocena 
punktów końcowych została wykonana przez zaślepiony niezależny 

komitet oceniający. 
 Niskie ryzyko błędu 

Błąd systematyczny związany z wykluczeniem (dyskwalifikacją) (ang. attrition bias) 
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Domena 

Badanie 

Ocena ryzyka błędu 

GADOLIN 

Niepełne dane na temat wyników (np. brak 
informacji o tym, że wszyscy chorzy ukończyli 

badanie). Ocena powinna zostać 
przeprowadzona dla każdego głównego punktu 

końcowego (lub klasy punktów końcowych) 

Utrata chorych z badania została szczegółowo przedstawiona.  Niskie ryzyko błędu 

Błąd systematyczny związany z raportowaniem (ang. reporting bias) 

Wybiórcze raportowanie 
Nie zidentyfikowano żadnego punktu końcowego, dla którego nie 

przedstawiono by wyników. 
 Niskie ryzyko błędu 

Inne rodzaje błędów (ang. other bias) 

Inne źródła błędów Nie stwierdzono.  Niskie ryzyko błędu 
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 Analiza statystyczna i interpretacja wyników 

Skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania analizowanej interwencji oraz wybranego 

komparatora porównano wykorzystując programy RevMan 5.3 oraz Microsoft Excel 2013. Dla 

wyników o charakterze dychotomicznym (np. wystąpienie bądź brak analizowanego 

zdarzenia) obliczano parametr względny OR (ang. odds ratio – iloraz szans) i parametr 

bezwzględny RD (ang. risk difference – różnica ryzyka) wraz z 95% przedziałami ufności (Cl, 

ang. confidence interval). Ponadto, parametr RD obliczano, gdy nie było możliwe obliczenie 

parametru OR ze względu na brak zdarzeń/efektów zdrowotnych w grupie badanej i kontrolnej 

lub ze względu na występowania zdarzeń u 100% chorych w obydwu grupach. W przypadku 

braku zdarzeń w grupie badanej lub kontrolnej obliczano iloraz szans metodą Peto (Peto OR, 

ang. Peto odds ratio).  

Do oceny istotności statystycznej różnic w częstości występowania zdarzeń wykorzystano 

wskaźniki RD. Brak znamiennych statystycznie różnic stwierdzano, gdy 95% przedział ufności 

dla wskaźnika RD zawierał wartość 0 (zero). Brak istotności statystycznej dla różnicy średnich 

stwierdzano także, gdy 95% przedział ufności dla różnicy średnich zawierał wartość 0 (zero). 

Parametr NNT obliczano, gdy parametr RD był istotny statystycznie. W przypadku wyników 

niekorzystnych dla ocenianej interwencji zamiast NNT interpretowano wyniki z 

wykorzystaniem parametru NNH. Zgodnie z konserwatywnym podejściem do analizy wartości 

NNT wraz z przedziałami ufności zostały zaokrąglone w górę, do całkowitej liczby chorych, 

natomiast wartości NNH w dół. 

Do porównań parametrów ciągłych (np. zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym) 

wykorzystywano wskaźnik różnicy średnich (MD, ang. mean difference) oraz 95% przedział 

ufności. Wartości odchyleń standardowych (SD, ang. standard deviation) wpisywanych do 

programu RevMan 5.3 odczytywano bezpośrednio z badań. 
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W analizie przedstawiono również wyniki dla hazardu względnego (HR, ang. hazard ratio)19 w 

przypadku, gdy zostały one podane w badaniach. 

Poniżej przedstawiono podsumowanie opisanych wskaźników i ich interpretację. 

Tabela 10. 
Podsumowanie wskaźników oceny skuteczności i bezpieczeństwa oraz ich 
interpretacje 

Parametr Kiedy liczony Interpretacja 

OR 
Dla wyników o charakterze 

dychotomicznym 
Szansa wystąpienia określonego punktu końcowego w 
grupie badanej jako procent szansy w grupie kontrolnej. 

Peto OR 

Dla wyników o charakterze 
dychotomicznym, w przypadku 

braku zdarzeń w grupie 
badanej lub kontrolnej 

Interpretuje się jako liczbę chorych w grupie badanej, u 
których wystąpił efekt, przypadających na jednego chorego z 

grupy kontrolnej, u którego wystąpił efekt. 

HR 
Nie obliczany, podany w 

badaniu 

Interpretacja zbliżona do RR (ang. relative risk – ryzyko 
względne) – prawdopodobieństwo wystąpienia określonego 

punktu końcowego w grupie badanej jako procent 
prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej.  Parametr HR 

określa część ryzyka podstawowego pozostałą po 
interwencji. 

RD 
Dla wyników o charakterze 

dychotomicznym 
Informuje o różnicy prawdopodobieństw wystąpienia 

zdarzenia w grupach badanej i kontrolnej. 

NNT 
Gdy parametr bezwzględny 
RD był istotny statystycznie 

Liczba chorych, których trzeba poddać danej interwencji 
przez określony czas, aby uzyskać jeden dodatkowy 

korzystny punkt końcowy lub uniknąć jednego 
niekorzystnego punktu końcowego. 

NNH 
Gdy parametr bezwzględny 
RD był istotny statystycznie 

Liczba chorych, których poddanie określonej interwencji 
przez określony czas wiąże się z wystąpieniem jednego 

dodatkowego niekorzystnego punktu końcowego lub 
niewystąpieniem jednego korzystnego punktu końcowego. 

MD 
Dla wyników o charakterze 

ciągłym 
Miara bezwzględna, wyrażająca różnicę wartości 
przeciętnych (średnich) w analizowanych grupach 

Interpretacja wyników 

Poniżej opisano sposób interpretacji przykładowych parametrów uwzględnionych w niniejszej 

analizie. 

                                                

19 interpretacyjnie parametr HR jest zbliżony do parametru ryzyka względnego. Hazard względny 
stosuje się przede wszystkim do danych uciętych, tj. takich, dla których nie posiada się wszystkich 
obserwacji (np. wyznaczanie ryzyka wystąpienia progresji choroby podczas, gdy w momencie 
zakończenia badania progresja choroby nie wystąpiła u wszystkich chorych) 
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W przypadku pozytywnych punktów końcowych (np. częstość występowania klinicznie istotnej 

poprawy jakości życia ocenianej za pomocą kwestionariusza FACT-Lym), gdy wartość 

parametru OR jest wyższa niż 1 i jednocześnie przedział ufności nie zawiera 1 wynik wskazuje, 

na przewagę interwencji badanej.  

Przykładowo dla punktu końcowego częstość występowania klinicznie istotnej poprawy jakości 

życia (poprawa wyniku o co najmniej 6 pkt w podskali FACT-Lym TOI) u chorych z populacji 

ogólnej w 5. cyklu leczenia parametr OR wyniósł 1,86 (95% CI: 1,11; 3,12), oznacza to, że 

szansa wystąpienia tego zdarzenia w grupie chorych leczonych OBI+BENOBI jest prawie 2- 

krotnie większa niż ta szansa w grupie kontrolnej. Z kolei wartość parametru RD dla tego 

punktu końcowego wynosiła 0,13 (95% CI: 0,02; 0,23), co oznacza, że prawdopodobieństwo 

wystąpienia ocenianego punktu końcowego było o 13% większe w grupie stosującej terapię 

skojarzoną niż w grupie kontrolnej. Zgodnie z wartościami przedziałów ufności, różnica ta jest 

istotna statystycznie. 

Wartość parametru NNT dla tego punktu końcowego wynosiła 8 (95% CI: 5; 50), co oznacza, 

że należy poddać 8 chorych terapią skojarzoną w porównaniu do monoterapii bendamustyną, 

aby wystąpił jeden dodatkowy przypadek poprawy wyniku o co najmniej 6 punktów w podskali 

FACT-Lym TOI w czasie 5 cykli terapii. Niska wartość parametru NNT świadczy o dużej sile 

interwencji. 

W przypadku negatywnych punktów końcowych (np. częstość występowania nawrotu choroby 

lub zgonu w ocenie niezależnej u chorych z CR) wartość parametru OR wynosząca poniżej 1 

i przedział ufności niezawierający 1 wskazuje na przewagę grupy badanej.  

Przykładowo, dla punktu końcowego częstość występowania nawrotu choroby lub zgonu 

choroby w ocenie niezależnej u chorych z CR (populacja iNHL, data odcięcia danych 1 

września 2014) parametr OR wyniósł 0,06 (95% CI: 0,01; 0,28), co oznacza, że szansa 

wystąpienia tego zdarzenia w grupie badanej stanowi 6% tej szansy w grupie kontrolnej. Z 

kolei wartość parametru RD wynosiła -0,41 (95% CI: -0,59; -0,23), co oznacza, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia ocenianego punktu końcowego było o 41% niższe w grupie 

badanej niż w grupie kontrolnej. Zgodnie z wartościami przedziałów ufności, różnica ta jest 

istotna statystycznie. 
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Wartość parametru NNT dla tego punktu końcowego wynosiła 3 (95% CI: 2; 5), co oznacza, 

że należy poddać 3 chorych terapii OBI+BENOBI, aby uniknąć odnotowania jednego 

dodatkowego przypadku wystąpienia nawrotu choroby lub zgonu w ocenie niezależnej u 

chorych z CR w czasie 21 miesięcy (mediana) okresu obserwacji. Wartość ta świadczy o 

wysokiej sile interwencji. 

Dla negatywnego punktu końcowego, jakim jest np. progresja choroby wartość HR poniżej 1 

świadczy o przewadze grupy badanej, a na podstawie przedziału ufności niezawierającego 1 

można wnioskować o istotnej statystycznie różnicy między grupami. W przypadku parametru 

HR np. dla czasu przeżycia wolnego od progresji choroby jego wartość w ocenie niezależnej 

dla populacji iNHL dla okresu obserwacji wynoszącego 21 miesięcy (mediana) wyniosła 0,55 

(95% CI: 0,40; 0,74), co oznacza, że podanie chorym terapii OBI+BENOBI istotnie 

statystycznie zmniejsza ryzyko progresji choroby o 45% w porównaniu z zastosowaniem BEN 

w monoterapii.   

Interpretacja wyników dla MD jest zależna od sposobu definiowania punktu końcowego. Dla 

punktów końcowych, w których zwiększenie wyniku oznacza poprawę, wynik interpretowano 

jako istotny na korzyść grupy badanej jeśli w grupie tej uzyskano wyższy wynik, a jednocześnie 

przedział ufności nie zawierał zera. Dla punktów końcowych, w których redukcja wyniku 

oznaczała poprawę, wynik był istotny na korzyść grupy badanej gdy był niższy lub odnotowano 

wyższe niż w grupie kontrolnej zmniejszenie wyniku, a jednocześnie przedział ufności nie 

zawierał zera. 
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 Ocena skuteczności OBI + BEN→OBI vs 

BEN→OBS 

Skuteczność obinutuzumabu stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną w fazie indukcji, a 

następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym (OBI+BENOBI), w porównaniu z 

bendamustyną stosowaną w monoterapii w leczeniu indukcyjnym, po którym chorzy 

poddawani są obserwacji, została oceniona na podstawie otwartego, randomizowanego 

badania III fazy – badanie GADOLIN.  

Dodatkowo wyniki osobno dla fazy leczenia podtrzymującego OBI przedstawiono w rozdziale 

3.12. 

W przypadku zidentyfikowania rozbieżności pomiędzy wynikami przedstawionymi w 

odnalezionych publikacjach, jako nadrzędne traktowano dane opublikowane (np. 

pełnotekstowa publikacja Sehn 2016, dokument EMA 2016 oraz FDA 2016). 

 

Szczegółowe wyniki przedstawiono w poniższych rozdziałach.
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3.10.1. PFS w ocenie niezależnego komitetu oceniającego 

PFS w ocenie niezależnego komitetu oceniającego stanowił w badaniu GADOLIN 

pierwszorzędowy punkt końcowy. Definiowano go jako czas przeżycia chorego od 

randomizacji do badania do wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu z dowolnej 

przyczyny.  

3.10.1.1. Czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub 

zgonu 

Zgodnie z oceną niezależnego komitetu czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu 

lub zgonu w ogólnej populacji chorych na iNHL w obu dostępnych okresach obserwacji był 

istotnie statystycznie dłuższy u chorych stosujących obinutuzumab, w porównaniu do chorych 

z grupy otrzymującej BEN w monoterapii. Dla mediany okresu obserwacji wynoszącej około 

24 miesiące, mediana PFS wynosiła 29,2 miesięcy u chorych w grupie badanej. W grupie 

kontrolnej mediana ta wynosiła 14,1 miesięcy. Wartość parametru HR wskazuje, że podanie 

OBI+BENOBI pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu 

o 47% w porównaniu do BEN stosowanej w monoterapii.  

U chorych na chłoniaka grudkowego mediana PFS dla okresu obserwacji wynoszącego około 

24 miesiące wynosiła 29,2 miesięcy w grupie OBI+BENOBI oraz jedynie 13,8 miesięcy w 

grupie BEN. Zastosowanie terapii skojarzonej pozwoliło więc na wydłużenie czasu przeżycia 

wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu o 15,4 miesiąca (mediana). Podanie 

OBI+BENOBI pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu 

o 53% w porównaniu do BEN stosowanej w monoterapii. Różnica między grupami w zakresie 

czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu u chorych na chłoniaka 

grudkowego była istotna statystycznie dla obu analizowanych okresów obserwacji. Według 

danych wskazanych w publikacji NICE 2016 odnotowana redukcja ryzyka jest istotna 

klinicznie. 

Wyniki analizy PFS w podgrupach chorych na FL wskazują na istotnie dłuższy czas przeżycia 

wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu w przypadku chorych z grupy 

OBI+BENBEN dla większości analizowanych podgrup. Dla daty odcięcia danych 1 maja 

2015 roku, istotnej statystycznie różnicy między grupami nie wykazano jedynie w przypadku 
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podgrupy chorych z Europy Wschodniej, chorych, u których wykazano obecność co najmniej 

1 objawu typu B (gorączka bez znanej przyczyny, poty nocne, utrata masy ciała) w chwili 

rozpoczęcia badania, chorych, u których stan sprawności w skali ECOG wynosił 2 w chwili 

rozpoczęcia badania oraz chorych, u których uprzednio zastosowano >2 terapie. Co ważne, 

w przypadku oceny PFS, istotną statystycznie różnicę między grupami na korzyść badanej 

interwencji u chorych na FL, wykazano niezależnie od rodzaju oporności na RYT (RYT w 

monoterapii, RYT z skojarzeniu z chemioterapią w ramach indukcji, RYT w ramach terapii 

podtrzymującej).  

W przypadku oceny PFS w zależności od obecności choroby resztkowej, u chorych z grupy 

badanej, wykazujących brak choroby resztkowej po zakończeniu fazy indukcji, mediana PFS 

po 24 miesiącach od zakończenia leczenia indukcyjnego nie została jeszcze osiągnięta, zaś 

w grupie kontrolnej wynosiła ona 7,6 miesiąca. U chorych z obecną chorobą resztkową PFS 

odnotowany w badaniu GADOLIN wynosi 5,4 miesiąca w grupie badanej i 3 miesiące w grupie 

kontrolnej (mediany). W odnalezionych publikacjach nie przedstawiono jednak danych 

umożliwiających określenie w tych podgrupach chorych istotności statystycznej dla różnic 

między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.
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Tabela 11. 
Czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu (analiza ogółem i analiza w podgrupach) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

Czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu (ocena niezależnego komitetu) 

Analiza ogółem 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

n/d 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

n/o 
(22,5; n/o) 

194 
14,9 

(12,8; 16,6) 
202 

0,55 
(0,40; 0,74) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

29,2  
(20,5; n/o) 

204 
14,1  

(11,7; 16,6) 
209 

0,53 
(0,40; 0,70)* 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

n/o  
(22,5; n/o) 

155 
13,8  

(11,4; 16,2) 
166 

0,48 
(0,34; 0,68) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

29,2  
(20,5; n/o) 

164 
13,8  

(11,5; 15,8) 
171 

0,47 
(0,34; 0,64)** 

TAK  

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Pozostałe 
podtypy iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 39 b/d 36 
0,94  

(0,46; 1,90) 
NIE 

Analiza w podgrupach 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL Płeć Mężczyźni ok. 21  
(data odcięcia 

b/d 110 b/d 118 
0,58  

(0,39; 0,87) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

1 września 
2014) b/d 85 b/d 95 

0,49 
(0,30; 0,78) 

TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 91 b/d 98 
0,47  

(0,31; 0,71) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Kobiety 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 84 b/d 84 
0,52  

(0,33; 0,83) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 70 b/d 71 
0,50 

(0,31; 0,82) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 73 b/d 73 
0,51  

(0,32; 0,81) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

FL Wiek 

<55 r.ż. 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 36 b/d 46 
0,40  

(0,19; 0,83) 
TAK 

≥55 r.ż. b/d 128 b/d 125 
0,47  

(0,33; 0,66) 
TAK 

<60 r.ż. b/d 62 b/d 63 
0,50  

(0,29; 0,84) 
TAK 

≥60 r.ż. b/d 102 b/d 108 
0,46  

(0,31; 0,68) 
TAK 

<65 r.ż. b/d 92 b/d 91 
0,51  

(0,33; 0,80) 
TAK 

≥65 r.ż. b/d 72 b/d 80 
0,44  

(0,28; 0,68) 
TAK 

<70 r.ż. b/d 125 b/d 115 
0,50  

(0,35; 0,73) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

≥70 r.ż. b/d 39 b/d 56 
0,47  

(0,26; 0,84) 
TAK 

<75 r.ż. b/d 142 b/d 151 
0,51  

(0,37; 0,72) 
TAK 

≥75 r.ż. b/d 22 b/d 20 
0,34  

(0,15; 0,77) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

FL 
Region 

geograficzny 

Europa 
wschodnia 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 19 b/d 18 
1,13  

(0,46; 2,74) 
NIE 

Ameryka 
Północna 

b/d 67 b/d 74 
0,28  

(0,17; 0,48) 
TAK 

Europa 
zachodnia 

b/d 78 b/d 79 
0,62  

(0,41; 0,96) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Masywna 
zmiana 

węzłowa w 
chwili 

rozpoczęcia 
badania 

(ang. bulky 
disease) 

Tak  
(>6 cm) 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 66 b/d 70 
0,63  

(0,38; 1,04) 
NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 49 b/d 58 
0,51 

(0,28; 0,91) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 53 b/d 60 
0,49  

(0,29; 0,84) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Nie 
(≤6 cm) 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 128 b/d 129 
0,51  

(0,35; 0,75) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 106 b/d 106 
0,48 

(0,32; 0,74) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 111 b/d 109 
0,48  

(0,33; 0,70) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Objawy typu 
B w chwili 

rozpoczęcia 
badania 

Tak  
(≥1 objaw) 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 30 b/d 28 
0,57  

(0,27; 1,22) 
NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 20 b/d 27 
0,55 

(0,22; 1,34) 
NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 21 b/d 28 
0,57  

(0,26; 1,28) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Nie 
(<1 objaw) 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 163 b/d 172 
0,55  

(0,40; 0,77) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 134 b/d 137 
0,49 

(0,34; 0,70) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 142 b/d 141 
0,47  

(0,34; 0,66) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ECOG20 w 
chwili 

rozpoczęcia 
badania 

0-1 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 185 b/d 190 
0,53  

(0,39; 0,72) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 147 b/d 157 
0,47 

(0,33; 0,67) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 156 b/d 162 
0,47  

(0,34; 0,65) 
TAK 

                                                

20 ang. Eastern Cooperative Oncology Group – skala sprawności chorych wydana przez grupę badawczą zrzeszającą specjalistów w dziedzinie onkologii ze 
Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

2 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 9 b/d 9 
1,44  

(0,39; 5,41) 
NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 8 b/d 7 
1,02 

(0,25; 4,17) 
NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 8 b/d 7 
0,94  

(0,23; 3,80) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Liczba 
poprzednich 

terapii 

≤2 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 154 b/d 158 
0,49  

(0,34; 0,69) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 125 b/d 130 
0,43 

(0,29; 0,63) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 134 b/d 133 
0,40  

(0,28; 0,57) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

>2 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 40 b/d 44 
0,80  

(0,43; 1,48) 
NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 30 b/d 36 
0,82 

(0,39; 1,72) 
NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 30 b/d 38 
0,97  

(0,49; 1,90) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 
Oporność na 

RYT 
RYT w 

monoterapii 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 38 b/d 45 
0,55  

(0,28; 1,08) 
NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL b/d 25 b/d 39 
0,34 

(0,15; 0,80) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 25 b/d 42 
0,38  

(0,17; 0,81) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Terapia 
indukcyjna 

RYT + 
chemioterapia 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 76 b/d 86 
0,59  

(0,36; 0,95) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 56 b/d 64 
0,50 

(0,28; 0,87) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 57 b/d 65 
0,49  

(0,29; 0,82) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Terapia 
podtrzymująca 

RYT po 
indukcji 

chemioterapią 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 76 b/d 70 
0,57  

(0,35; 0,93) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 71 b/d 62 
0,58 

(0,35; 0,97) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 79 b/d 63 
0,52  

(0,33; 0,82) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Podwójna 
oporność na 

RYT*** 

Tak 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

b/d 147 b/d 164 
0,56  

(0,40; 0,78) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

b/d 119 b/d 133 
0,51 

(0,34; 0,74) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 129 b/d 137 
0,50  

(0,36; 0,71) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL Nie ok. 21  
(data odcięcia 

b/d 47 b/d 38 
0,55  

(0,28; 1,10) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

1 września 
2014) b/d 36 b/d 33 

0,43 
(0,20; 0,91) 

TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

b/d 35 b/d 34 
0,42  

(0,20; 0,86) 
TAK 

GADOLIN 
(ab. konf. Pott 

2015, NICE 2016) 
iNHL 

Choroba 
resztkowa 

Tak 24 mies. po 
zakończeniu 

indukcji 

5,4 5 3,0 19 b/d b/d 

Nie n/o 37 7,6 16 b/d b/d 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*wartość HR dla analizy stratyfikowanej pod względem typu chłoniaka NHL, wcześniejszych terapii, rodzaju oporności na RYT. W przypadku analizy bez 
stratyfikacji HR (95% Cl): 0,55 (0,42; 0,73) 
**w przypadku analizy bez stratyfikacji HR (95% Cl): 0,48 (0,35; 0,65) 
***brak odpowiedzi lub progresja podczas leczenia lub w okresie 6 miesięcy od podania ostatniej dawki schematu opartego na leku alkilującym; analiza 
eksploracyjna 
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3.10.1.2. Częstość występowania progresji choroby, nawrotu lub 

zgonu  

W populacji ogólnej dla okresu obserwacji wynoszącego około 24 miesiące (mediana) 

progresję choroby, nawrót lub zgon odnotowano u około 43% chorych w grupie badanej i około 

60% chorych stosujących BEN w monoterapii. Dla obu analizowanych okresów obserwacji w 

badaniu GADOLIN w ogólnej populacji chorych na iNHL w ocenie niezależnej komisji częstość 

występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu w grupie OBI+BENOBI była istotnie 

statystycznie mniejsza niż grupie stosującej bendamustynę w monoterapii. Niska wartość 

parametru NNT wskazuje na dużą siłę badanej interwencji. 

Istotną statystycznie różnicę między grupami na korzyść grupy badanej wykazano także w 

przypadku analizy częstości występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu u chorych na 

FL (oba okresy obserwacji). Analiza z datą odcięcia danych 1 maja 2015 roku wskazuje, że 

progresja choroby, nawrót lub zgon wystąpiły w badaniu GADOLIN częściej wśród chorych 

stosujących BEN w monoterapii w porównaniu do chorych z grupy OBI+BENOBI 

(odpowiednio około 63% vs 41%). Niskie wartości parametru NNT wskazują na dużą siłę 

badanej interwencji. 

Analiza częstości występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu w podgrupach dla 

populacji chorych na FL wskazuje, iż dla większości ocenianych podgrup częstość 

występowania wymienionych zdarzeń była istotnie mniejsza u chorych w grupie badanej niż w 

grupie kontrolnej. Dla dłuższego okresu obserwacji istotnych statystycznie różnic między 

grupami nie wykazano w następujących podgrupach chorych: chorzy z Europy wschodniej, 

chorzy, u których wystąpił co najmniej 1 objaw typu B, chorzy dla których stan sprawności w 

skali ECOG wynosił 2, chorzy, u których liczba poprzednich terapii wynosi > 2, chorzy oporni 

na RYT w monoterapii oraz chorzy z podwójną opornością na RYT.  

W wyniku przeprowadzonej analizy zależności częstości występowania progresji choroby, 

nawrotu lub zgonu od obecności choroby resztkowej, u chorych, u których wykazano brak 

choroby resztkowej odnotowano progresję choroby, nawrót lub zgon jedynie w 27% 

przypadków w grupie badanej i w 81% przypadków w grupie kontrolnej. Otrzymana różnica 

pomiędzy grupami jest znamienna statystycznie. Natomiast wśród chorych z obecną chorobą 
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resztkową, progresję, nawrót choroby lub zgon odnotowano u wszystkich chorych w obu 

analizowanych grupach. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

110 

   

  

   

 

Tabela 12. 
Częstość występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu (analiza ogółem i w podgrupach) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Progresja choroby, nawrót lub zgon (ocena niezależnego komitetu) 

Analiza ogółem 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

n/d 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

71 (36,6) 194 104 (51,5) 202 
0,54 

(0,36; 0,81) 
-0,15 

(-0,25; -0,05) 
7  

(4; 20) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015)* 

87 (42,6) 204 125 (59,8) 209 
0,50 

(0,34; 0,74) 
-0,17 

(-0,27; -0,08) 
6  

(4; 13) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

FL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

54 (34,8) 155 90 (54,2) 166 
0,45 

(0,29; 0,71) 
-0,19 

(-0,30; -0,09) 
6  

(4; 12) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 

2015)** 

67 (40,9) 164 108 (63,2) 171 
0,40 

(0,26; 0,63) 
-0,22 

(-0,33; -0,12) 
5  

(4; 9) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Pozostałe 
podtypy 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

17 (43,6) 39 14 (38,9) 36 
1,21  

(0,48; 3,05) 
0,05  

(-0,18; 0,27) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Analiza w podgrupach 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Płeć 

Mężczyźni 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

41 (37,3) 110 57 (48,3) 118 
0,64  

(0,37; 1,08) 
-0,11  

(-0,24; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

28 (32,9) 85 47 (49,5) 95 
0,50 

(0,27; 0,92) 
-0,17 

(-0,31; -0,02) 
6  

(4; 50) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

37 (40,7) 91 61 (62,2) 98 
0,42  

(0,23; 0,75) 
-0,22  

(-0,36; -0,08) 
5  

(3; 13) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Kobiety 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

30 (35,7) 84 47 (56,0) 84 
0,44  

(0,24; 0,81) 
-0,20  

(-0,35; -0,05) 
5  

(3; 20) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

26 (37,1) 70 43 (60,6) 71 
0,38 

(0,20; 0,76) 
-0,23 

(-0,39; -0,07) 
5  

(3; 15) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

30 (41,1) 73 47 (64,4) 73 
0,39  

(0,20; 0,75) 
-0,23  

(-0,39; -0,08) 
5  

(3; 13) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

FL Wiek 

<55 r.ż. 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

10 (27,8) 36 27 (58,7) 46 
0,27  

(0,11; 0,69) 
-0,31  

(-0,51; -0,11) 
4  

(2; 10) 
TAK 

≥55 r.ż. 57 (44,5) 128 81 (64,8) 125 
0,44  

(0,26; 0,72) 
-0,20  

(-0,32; -0,08) 
5  

(4; 13) 
TAK 

<60 r.ż. 22 (35,5) 62 38 (60,3) 63 
0,36  

(0,18; 0,75) 
-0,25  

(-0,42; -0,08) 
4  

(3; 13) 
TAK 

≥60 r.ż. 45 (44,1) 102 70 (64,8) 108 
0,43  

(0,25; 0,75) 
-0,21  

(-0,34; -0,08) 
5  

(3; 13) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

<65 r.ż. 33 (35,9) 92 53 (58,2) 91 
0,40  

(0,22; 0,73) 
-0,22  

(-0,36; -0,08) 
5  

(3; 13) 
TAK 

≥65 r.ż. 34 (47,2) 72 55 (68,8) 80 
0,41  

(0,21; 0,79) 
-0,22  

(-0,37; -0,06) 
5  

(3; 17) 
TAK 

<70 r.ż. 50 (40,0) 125 68 (59,1) 115 
0,46  

(0,28; 0,77) 
-0,19  

(-0,32; -0,07) 
6  

(4; 15) 
TAK 

≥70 r.ż. 17 (43,6) 39 40 (71,4) 56 
0,31  

(0,13; 0,73) 
-0,28  

(-0,47; -0,08) 
4  

(3; 13) 
TAK 

<75 r.ż. 58 (40,8) 142 92 (60,9) 151 
0,44  

(0,28; 0,71) 
-0,20  

(-0,31; -0,09) 
5  

(4; 12) 
TAK 

≥75 r.ż. 9 (40,9) 22 16 (80,0) 20 
0,17  

(0,04; 0,69) 
-0,39  

(-0,66; -0,12) 
3  

(2; 9) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

FL 
Region 

geograficzny 

Europa 
wschodnia 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

11 (57,9) 19 9 (50,0) 18 
1,38  

(0,38; 5,03) 
0,08  

(-0,24; 0,40) 
n/d NIE 

Ameryka 
Północna 

21 (31,3) 67 47 (63,5) 74 
0,26  

(0,13; 0,53) 
-0,32  

(-0,48; -0,17) 
4  

(3; 6) 
TAK 

Europa 
zachodnia 

35 (44,9) 78 52 (65,8) 79 
0,42  

(0,22; 0,81) 
-0,21  

(-0,36; -0,06) 
5  

(3; 17) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Masywna 
zmiana 

węzłowa 
(ang. bulky 

disease) 

Tak  
(>6 cm) 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

27 (40,9) 66 37 (52,9) 70 
0,62  

(0,31; 1,22) 
-0,12 

(-0,29; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

17 (34,7) 49 33 (56,9) 58 
0,40 

(0,18; 0,88) 
-0,22 

(-0,41; -0,04) 
5  

(3; 25) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

21 (39,6) 53 39 (65,0) 60 
0,35  

(0,16; 0,76) 
-0,25  

(-0,43; -0,08) 
4  

(3; 13) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Nie 
(≤6 cm) 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

44 (34,4) 128 67 (51,9) 129 
0,48  

(0,29; 0,80) 
-0,18  

(-0,29; -0,06) 
6  

(4; 17) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

37 (34,9) 106 57 (53,8) 106 
0,46 

(0,27; 0,80) 
-0,19 

(-0,32; -0,06) 
6  

(4; 17) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

46 (41,4) 111 69 (63,3) 109 
0,41  

(0,24; 0,71) 
-0,22  

(-0,35; -0,09) 
5  

(3; 12) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Objawy typu 
B 

Tak  
(≥1 objaw) 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

12 (40,0) 30 16 (57,1) 28 
0,50  

(0,18; 1,42) 
-0,17  

(-0,43; 0,08) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

7 (35,0) 20 16 (59,3) 27 
0,37 

(0,11; 1,23) 
-0,24 

(-0,52; 0,04) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

9 (42,9) 21 18 (64,3) 28 
0,42  

(0,13; 1,33) 
-0,21  

(-0,49; 0,06) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Nie 
(<1 objaw) 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

59 (36,2) 163 87 (50,6) 172 
0,55 

(0,36; 0,86) 
-0,14  

(-0,25; -0,04) 
8  

(4; 25) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

47 (35,1) 134 73 (53,3) 137 
0,47 

(0,29; 0,77) 
-0,18 

(-0,30; -0,07) 
6  

(4; 15) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

58 (40,8) 142 89 (63,1) 141 
0,40  

(0,25; 0,65) 
-0,22  

(-0,34; -0,11) 
5  

(3; 10) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL Stan 
sprawności 

0-1 ok. 21  
(data 

66 (35,7) 185 99 (52,1) 190 
0,51  

(0,34; 0,77) 
-0,16  

(-0,26; -0,07) 
7  

(4; 15) 
TAK 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

w skali 
ECOG 

odcięcia 1 
września 

2014) 
50 (34,0) 147 85 (54,1) 157 

0,44 
(0,27; 0,69) 

-0,20 
(-0,31; -0,09) 

5  
(4; 12) 

TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

63 (40,4) 156 103 (63,6) 162 
0,39  

(0,25; 0,61) 
-0,23  

(-0,34; -0,13) 
5  

(3; 8) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

2 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

5 (55,6) 9 4 (44,4) 9 
1,56  

(0,24; 10,03) 
0,11  

(-0,35; 0,57) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

4 (50,0) 8 4 (57,1) 7 
0,75 

(0,10; 5,77) 
-0,07 

(-0,58; 0,43) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

4 (50,0) 8 4 (57,1) 7 
0,75 

(0,10; 5,77) 
-0,07 

(-0,58; 0,43) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Liczba 
poprzednich 

terapii 

≤2 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

51 (33,1) 154 83 (52,5) 158 
0,45  

(0,28; 0,71) 
-0,19  

(-0,30; -0,09) 
6  

(4; 12) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

41 (32,8) 125 74 (56,9) 130 
0,37 

(0,22; 0,62) 
-0,24 

(-0,36; -0,12) 
5  

(3; 9) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

50 (37,3) 134 90 (67,7) 133 
0,28  

(0,17; 0,47) 
-0,30  

(-0,42; -0,19) 
4  

(3; 6) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

>2 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

20 (50,0) 40 21 (47,7) 44 
1,10  

(0,46; 2,58) 
0,02 

(-0,19; 0,24) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 13 (43,3) 30 16 (44,4) 36 
0,96 

(0,36; 2,54) 
-0,01 

(-0,25; 0,23) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

17 (56,7) 30 18 (47,4) 38 
1,45  

(0,55; 3,81) 
0,09  

(-0,15; 0,33) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Oporność na 
RYT 

RYT w 
monoterapii 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

14 (36,8) 38 22 (48,9) 45 
0,61  

(0,25; 1,47) 
-0,12  

(-0,33; 0,09) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

8 (32,0) 25 20 (51,3) 39 
0,45 

(0,16; 1,28) 
-0,19 

(-0,43; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

10 (40,0) 25 23 (54,8) 42 
0,55  

(0,20; 1,50) 
-0,15  

(-0,39; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Terapia 
indukcyjna RYT 
+ chemioterapia 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

29 (38,2) 76 42 (48,8) 86 
0,65  

(0,35; 1,21) 
-0,11  

(-0,26; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

20 (35,7) 56 34 (53,1) 64 
0,49 

(0,24; 1,02) 
-0,17 

(-0,35; 0,001) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

24 (42,1) 57 40 (61,5) 65 
0,45  

(0,22; 0,94) 
-0,19  

(-0,37; -0,02) 
6  

(3; 50) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 
Terapia 

podtrzymująca 
RYT 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

28 (36,8) 76 39 (55,7) 70 
0,46  

(0,24; 0,90) 
-0,19  

(-0,35; -0,03) 
6  

(3; 34) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 26 (36,6) 71 35 (56,5) 62 
0,45  

(0,22; 0,89) 
-0,20  

(-0,37; -0,03) 
5  

(3; 34) 
TAK 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Podgrupa 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

33 (41,8) 79 44 (69,8) 63 
0,31  

(0,15; 0,62) 
-0,28  

(-0,44; -0,12) 
4  

(3; 9) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Podwójna 
oporność na 

RYT*** 

Tak 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

55 (37,4) 147 87 (53,0) 164 
0,53  

(0,34; 0,83) 
-0,16  

(-0,27; -0,05) 
7  

(4; 20) 
TAK 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

42 (35,3) 119 73 (54,9) 133 
0,45 

(0,27; 0,75) 
-0,20 

(-0,32; -0,08) 
5  

(4; 13) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

54 (41,9) 129 89 (65,0) 137 
0,39  

(0,24; 0,64) 
-0,23  

(-0,35; -0,11) 
5  

(3; 10) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

Nie 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

16 (34,0) 47 17 (44,7) 38 
0,64  

(0,26; 1,54) 
-0,11  

(-0,32; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 

12 (33,3) 36 17 (51,5) 33 
0,47 

(0,18; 1,24) 
-0,18 

(-0,41; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

13 (37,1) 35 19 (55,9) 34 
0,47  

(0,18; 1,22) 
-0,19  

(-0,42; 0,04) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. Pott 

2015, NICE 
2016) 

iNHL 
Choroba 

resztkowa 

Tak 24 mies. po 
zakończeni
u indukcji 

5 (100,0) 5 19 (100,0) 19 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,23; 0,23) 
n/d NIE 

Nie 10 (27,0) 37 13 (81,3) 16 
0,09 

(0,02; 0,36) 
-0,54 

(-0,78; -0,30) 
2  

(2; 4) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w tym zgon w grupie badanej i kontrolnej odpowiednio u 13 i 10 chorych oraz progresja choroby u odpowiednio 74 i 115 chorych (jako najwcześniej występujące 
zdarzenie) 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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** w tym zgon w grupie badanej i kontrolnej odpowiednio u 9 i 8 chorych oraz progresja choroby u odpowiednio 58 i 100 chorych (jako pierwsze zdarzenie) 
***brak odpowiedzi lub progresja podczas leczenia lub w okresie 6 miesięcy od podania ostatniej dawki schematu opartego na leku alkilującym; analiza 
eksploracyjna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.1.3. Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji 

choroby, nawrotu lub zgonu 

Według danych przedstawionych w publikacji EMA 2016 prawdopodobieństwo przeżycia 

wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu, przez 12, 24, 36 i 48 miesięcy u chorych na 

chłoniaka grudkowego, wynosiło w grupie badanej odpowiednio 69,92%, 56,38%, 46,40% i 

46,40%. W grupie kontrolnej prawdopodobieństwa te były niższe i wynosiły odpowiednio 

54,43%, 24,81%, 16,55% i 16,55%. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 13. 
Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu 

Badanie 
(publikacja) 

Okres 
obserwacji* 

OBI+BENOBI BENOBS 

Prawdopodobieństwo  
(95% Cl) [%] 

N** 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N** 

Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu (ocena niezależna) 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

data 
odcięcia 
1 maja 
2015 

6 mies. 
91,76  

(86,90; 94,87) 
168 

88,41  
(83,06; 92,14) 

166 

12 mies. 
70,81  

(63,56; 76,88) 
119 

57,53  
(49,90; 64,42) 

94 

18 mies. 
60,34  

(52,63; 67,19) 
91 

38,46  
(30,97; 45,88) 

54 

24 mies. 
55,23  

(47,29; 62,45) 
66 

31,41  
(24,17; 38,89) 

35 

30 mies. 
48,80  

(40,50; 56,58) 
44 

24,03  
(16,99; 31,77) 

19 

36 mies. 
47,27  

(38,71; 55,34) 
27 

21,03  
(14,00; 29,04) 

12 

48 mies. 
40,18  

(28,39; 51,67) 
4 

15,77  
(7,02; 27,69) 

1 

Populacja FL 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

data 
odcięcia 
1 maja 
2015 

6 mies. 
91,01  

(85,28; 94,58) 
131 

88,89  
(82,93; 92,85) 

136 

12 mies. 
69,92  

(61,60; 76,77) 
91 

54,43  
(45,93; 62,16) 

73 

18 mies. 
61,06  

(52,29; 68,71) 
71 

32,43  
(24,55; 40,55) 

38 

24 mies. 
56,38  

(47,37; 64,43) 
54 

24,81  
(17,51; 32,79) 

24 

30 mies. 
48,42  

(38,99; 57,21) 
35 

18,39  
(11,54; 26,52) 

11 

36 mies. 
46,40  

(36,59; 55,64) 
19 

16,55  
(9,79; 24,86) 

7 

48 mies. 
46,40  

(36,59; 55,64) 
4 

16,55  
(9,79; 24,86) 

1 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*prawdopodobieństwo określono w danych punktach czasowych (ang. time point analysis) 
**liczba chorych, u których możliwe było określenie prawdopodobieństwa 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.2. PFS w ocenie badacza 

PFS w ocenie badacza stanowił w badaniu GADOLIN drugorzędowy punkt końcowy.  

3.10.2.1. Czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub 
zgonu 

Dla około 21 miesięcy okresu obserwacji w ogólnej populacji chorych na iNHL mediana czasu 

przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu w ocenie badacza wynosiła 29,2 

miesięcy w grupie badanej i 14,0 miesięcy w grupie kontrolnej. Dla 24 miesięcy okresu 

obserwacji mediany te wynosiły w badaniu GADOLIN odpowiednio 25,8 miesięcy i 14,0 

miesięcy. Wartości parametru HR wskazują, że w populacji iNHL ryzyko wystąpienia progresji 

choroby, nawrotu lub zgonu zostało istotnie zmniejszone o 48% wśród chorych stosujących 

terapię OBI. Według danych wskazanych w abstrakcie konferencyjnym Cheson 2016, w 

populacji ogólnej dla daty odcięcia danych 1 kwietnia 2016 roku, mediana PFS w ocenie 

badacza wynosiła 25,8 miesięcy w grupie badanej oraz 14,1 miesiąca w grupie kontrolnej. 

Wartości parametru HR i przedziału ufności wskazują, że w populacji iNHL ryzyko wystąpienia 

progresji choroby, nawrotu lub zgonu zostało istotnie statystycznie zmniejszone (o 43%) wśród 

chorych stosujących terapię OBI w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Zbliżone wyniki odnotowano w podgrupie chorych na chłoniaka grudkowego. Dla okresów 

obserwacji wynoszących około 21 miesięcy i około 24 miesiące, mediana czasu przeżycia 

wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu wynosiła w ocenie badacza odpowiednio 

29,2 i 25,8 miesięcy w grupie badanej oraz 13,7 i 13,6 miesięcy w grupie kontrolnej. 

Zastosowanie terapii OBI zmniejsza ryzyko wystąpienia progresji, nawrotu lub zgonu o 52% 

lub 53% (odpowiednio dla krótszego i dłuższego okresu obserwacji). Dla daty odcięcia danych 

1 kwietnia 2016 roku, mediana PFS w ocenie badacza wynosiła u chorych na FL 25,3 miesiące 

w grupie badanej oraz 14 miesięcy w grupie kontrolnej. Wartości parametru HR i przedziału 

ufności wskazują, że w populacji FL ryzyko wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu 

zostało istotnie statystycznie zmniejszone (o 48%) wśród chorych stosujących terapię OBI w 

porównaniu do grupy kontrolnej. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 14. 
Czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 

Czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu (ocena badacza) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

29,2 
(20,2; n/o) 

194 
14,0 

(11,7; 16,0) 
202 

0,52 
(0,39; 0,70) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

25,8  
(20,2; 42,7) 

204 
14,0  

(11,5; 16,0) 
209 

0,52 
(0,40; 0,68)* 

TAK 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 

25,8  
(b/d) 

204 
14,1  
(b/d) 

209 
0,57  

(0,44; 0,73) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

29,2  
(17,5; n/o) 

155 
13,7  

(11,0; 15,5) 
166 

0,48 
(0,35; 0,67) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

25,8  
(17,5; n/o) 

164 
13,6  

(10,9; 14,8) 
171 

0,47 
(0,35; 0,64)** 

TAK 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 

25,3  
(b/d) 

164 
14,0  
(b/d) 

171 
0,52  

(0,39; 0,69) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*wartość HR dla analizy stratyfikowanej pod względem typu chłoniaka NHL, wcześniejszych terapii, rodzaju oporności na RYT. W przypadku analizy bez 
stratyfikacji HR (95% Cl): 0,55 (0,42; 0,72) 
**wartość HR dla analizy stratyfikowanej pod względem wcześniejszych terapii i rodzaju oporności na RYT. W przypadku analizy bez stratyfikacji HR (95% Cl): 
0,48 (0,35; 0,65)



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.2.2. Częstość występowania progresji choroby, nawrotu lub 

zgonu 

Wyniki dotyczące częstości występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu w ocenie 

badaczy były zbliżone do wyników w ocenie niezależnej komisji. Zarówno w populacji ogólnej 

jak i populacji chorych na chłoniaka grudkowego, w obu analizowanych okresach obserwacji 

wykazano, że progresja choroby, nawrót lub zgon występowały rzadziej u chorych stosujących 

OBI+BENOBI niż w przypadku chorych otrzymujących BEN w monoterapii. Różnice miedzy 

grupami były znamienne statystycznie. Niskie wartości parametru NNT (≤6) wskazują na dużą 

siłę badanej interwencji. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.   



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 15. 
Częstość występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Progresja choroby, nawrót lub zgon (ocena badacza)  

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

77 (39,7) 194 115 (56,9) 202 
0,50  

(0,33; 0,74) 
-0,17  

(-0,27; -0,08) 
6  

(4; 13) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015)* 

95 (46,6) 204 133 (63,6) 209 
0,50 

(0,34; 0,74) 
-0,17 

(-0,27; -0,08) 
6  

(4; 13) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

62 (40,0) 155 102 (61,4) 166 
0,42 

(0,27; 0,65) 
-0,21 

(-0,32; -0,11) 
5  

(4; 10) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

76 (46,3) 164 118 (69,0) 171 
0,39 

(0,25; 0,61) 
-0,23 

(-0,33; -0,12) 
5  

(4; 9) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w tym zgon w grupie badanej i kontrolnej odpowiednio u 13 i 9 chorych oraz progresja choroby u odpowiednio 82 i 124 chorych 
(jako najwcześniejsze zdarzenie)



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.2.3. Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji 

choroby, nawrotu lub zgonu 

Według danych przedstawionych w publikacji EMA 2016 prawdopodobieństwo przeżycia 

wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu, przez 12, 24, 36 i 48 miesięcy u chorych z 

populacji ogólnej, wynosiło w grupie badanej odpowiednio 70,23%, 52,32%, 44,89% i 38,27%. 

W grupie kontrolnej prawdopodobieństwa te były niższe i wynosiły odpowiednio 56,19%, 

30,17%, 21,42% i 17,31%. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 16. 
Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji* 

OBI+BENOBI BENOBS 

Prawdopodobieństwo  
(95% Cl) [%] 

N** 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N** 

Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu (ocena badaczy) 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

iNHL 

data 
odcięcia 
1 maja 
2015 

6 
mies. 

89,83  
(84,68; 93,32) 

170 
88,34  

(82,97; 92,10) 
166 

12 
mies. 

70,23  
(63,11; 76,24) 

124 
56,19  

(48,60; 63,09) 
94 

18 
mies. 

59,16  
(51,62; 65,93) 

96 
35,87  

(28,70; 43,08) 
55 

24 
mies. 

52,32  
(44,56; 59,50) 

69 
30,17  

(23,27; 37,35) 
38 

30 
mies. 

47,49  
(39,57; 54,98) 

47 
22,61  

(16,17; 29,71) 
22 

36 
mies. 

44,89  
(36,64; 52,78) 

28 
21,42  

(15,01; 28,59) 
15 

48 
mies. 

38,27  
(27,12; 49,31) 

5 
17,31  

(10,54; 25,47) 
1 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*prawdopodobieństwo określono w danych punktach czasowych (ang. time point analysis) 
**liczba chorych, u których możliwe było określenie prawdopodobieństwa 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.3. Czas przeżycia chorych po progresji choroby 

W badaniu GADOLIN oceniano czas przeżycia chorych na FL po wystąpieniu progresji 

choroby. Punkt ten definiowano, jako czas od wystąpienia progresji w ocenie niezależnego 

komitetu, do wystąpienia zgonu chorego z dowolnej przyczyny.  

''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' '' '''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' 

'''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 17. 
Czas przeżycia po progresji choroby u chorych z chłoniakiem grudkowym (ocena niezależnego komitetu) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  

(95% CI) [mies.] 
N 

Czas przeżycia chorych po progresji choroby (ocena niezależnego komitetu) 

'''''''''''''''''''''' 
''''''''''''' ''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''' 

''''''' '''''''  
''''''''''''' ''''''''''''''''''  
''' ''''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''' 
''''''''''''''' '''''''''' 

'''''' 
'''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''' 
''''''''' ''''''' '''''''' 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

  
 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.4. Odpowiedź na leczenie 

3.10.4.1. Częstość występowania odpowiedzi na leczenie – ocena 

niezależnego komitetu 

W badaniu GADOLIN analizowano częstość występowania odpowiedzi na leczenie w czasie 

12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia oraz po zakończeniu terapii stosowanej w ramach 

indukcji. Zarówno w populacji iNHL, jak i u chorych na FL częstości występowania wszystkich 

analizowanych kategorii odpowiedzi na leczenie w ocenie niezależnego komitetu były zbliżone 

w obu analizowanych grupach chorych.  

Dla żadnej z rozpatrywanych kategorii odpowiedzi na leczenie nie wykazano istotnej 

statystycznie różnicy między grupami. Należy jednak zauważyć, że w badaniu GADOLIN 

chorzy w grupie badanej stosowali mniejszą dawkę BEN niż w przypadku grupy kontrolnej 

(mediana skumulowanych dawek wynosiła 1920 mg w grupie badanej i 2347 mg w grupie 

kontrolnej). Autorzy badania GADOLIN wskazują, że ustalone w protokole badania 

dawkowanie BEN tj. 120 mg/m² w przypadku monoterapii i 90 mg/m² w terapii skojarzonej 

odpowiada standardowemu dawkowaniu w praktyce klinicznej. Z powodu braku danych 

dotyczących porównania skuteczności tych dwóch dawek BEN, istnieje niepewność odnośnie 

wpływu tych dawek na odpowiedź na leczenie. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 18. 
Częstość występowania odpowiedzi na leczenie 

Badanie (publikacja) Populacja 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Odpowiedź na leczenie w czasie 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia (ocena niezależnego komitetu) 

Ogólna odpowiedź na leczenie (CR+PR) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

151 (78,6)* 192 151 (76,6)* 197 
1,12 

(0,70; 1,81) 
0,02 

(-0,06; 0,10) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

154 (75,5)* 204 162 (77,5)* 209 
0,89 

(0,57; 1,41) 
-0,02 

(-0,10; 0,06) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016)** 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

122 (79,7)* 153 124 (77,0)* 161 
1,17 

(0,69; 2,01) 
0,03 

(-0,06; 0,12) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

125 (76,2)* 164 135 (78,9)* 171 
0,85 

(0,51; 1,43) 
-0,03 

(-0,12; 0,06) 
NIE 

Najlepsza odpowiedź na leczenie 

Odpowiedź całkowita 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

32 (16,7) 192 34 (17,3) 197 
0,96 

(0,56; 1,63) 
-0,01 

(-0,08; 0,07) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

33 (16,2)* 204 36 (17,2)* 209 
0,93 

(0,55; 1,56) 
-0,01 

(-0,08; 0,06) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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GADOLIN 
(EMA 2016)*** 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

24 (15,7)* 153 31 (19,3)* 161 
0,78 

(0,43; 1,40) 
-0,04 

(-0,12; 0,05) 
NIE 

'''''''''''''''''''' 
''''''''''' '''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''  
'''''''''''' '''''''''''''''''  
''' '''''''''''' '''''''''''''' 

'''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' 
''''''''''' 

'''''''''''' ''''''''''''' 
''''''''''''' 

'''''''''''''' '''''''''''' 
''''''''' 

Odpowiedź częściowa 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

119 (62,0)^ 192 117 (59,4)^ 197 
1,11 

(0,74; 1,67) 
0,03 

(-0,07; 0,12) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

121 (59,3)* 204 126 (60,3)* 209 
0,96  

(0,65; 1,42) 
-0,01  

(-0,10; 0,08) 
NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016)^^ 

FL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

98 (64,1) 153 93 (57,8) 161 
1,30 

(0,83; 2,05) 
0,06 

(-0,04; 0,17) 
NIE 

Choroba stabilna 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

21 (10,9)^ 192 23 (11,7)^ 197 
0,93 

(0,50; 1,74) 
-0,01 

(-0,07; 0,06) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

28 (13,7)* 204 25 (12,0)* 209 
1,17  

(0,66; 2,09) 
0,02  

(-0,05; 0,08) 
NIE 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

FL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

13 (8,5) 153 18 (11,2) 161 
0,74 

(0,35; 1,56) 
-0,03 

(-0,09; 0,04) 
NIE 

Progresja choroby 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

9 (4,7)^ 192 8 (4,1)^ 197 
1,16 

(0,44; 3,08) 
0,01 

(-0,03; 0,05) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

10 (4,9)* 204 12 (5,7)* 209 
0,85  

(0,36; 2,00) 
-0,01  

(-0,05; 0,03) 
NIE 

Brak możliwości oceny 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

2 (1,0)^ 192 1 (0,5)^ 197 
2,06  

(0,19; 22,94) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

2 (1,0)* 204 2 (1,0)* 209 
1,02  

(0,14; 7,34) 
0,00  

(-0,02; 0,02) 
NIE 

Brak danych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

9 (4,7)^ 192 14 (7,1)^ 197 
0,64  

(0,27; 1,52) 
-0,02  

(-0,07; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

10 (4,9)* 204 8 (3,8)* 209 
1,30  

(0,50; 3,35) 
0,01  

(-0,03; 0,05) 
NIE 

Odpowiedź na leczenie po zakończeniu terapii stosowanej w ramach indukcji (ocena niezależnego komitetu)  

Ogólna odpowiedź na leczenie (CR+PR) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

130 (69,1)^^^ 188 119 (63,0)^^^ 189 
1,32  

(0,86; 2,02) 
0,06  

(-0,03; 0,16) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

136 (66,7) 204 134 (64,4) 208 
1,10  

(0,74; 1,66)  
0,02  

(-0,07; 0,11)  
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

105 (70,5)^^^ 149 97 (62,6)^^^ 155 
1,43  

(0,88; 2,30) 
0,08  

(-0,03; 0,18) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

111 (67,7)^^^ 164 111 (65,3)^^^ 170 
1,11  

(0,71; 1,75) 
0,02  

(-0,08; 0,13) 
NIE 

Najlepsza odpowiedź na leczenie 

Odpowiedź całkowita 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

21 (11,2) 188 23 (12,2) 189 
0,91 

(0,48; 1,70) 
-0,01 

(-0,07; 0,05) 
NIE 

Odpowiedź częściowa 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

109 (58,0)^^^ 188 96 (50,8)^^^ 189 
1,34 

(0,89; 2,01) 
0,07 

(-0,03; 0,17) 
NIE 

Choroba stabilna 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

19 (10,1)# 188 18 (9,5)# 189 
1,07 

(0,54; 2,11) 
0,01 

(-0,05; 0,07) 
NIE 

Progresja choroby 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

17 (9,0)# 188 17 (9,0)# 189 
1,01 

(0,50; 2,04) 
0,0005 

(-0,06; 0,06) 
NIE 

Brak możliwości oceny 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

4 (2,1)# 188 5 (2,6)# 189 
0,80  

(0,21; 3,03) 
-0,01  

(-0,04; 0,03) 
NIE 

Brak danych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

18 (9,6)# 188 30 (15,9)# 189 
0,56  

(0,30; 1,05) 
-0,06  

(-0,13; 0,004) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka / średnia (ocena średnia dotyczy wyłącznie danych od Zamawiającego), waga punktu końcowego – krytyczna 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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*chorzy, u których wykonano co najmniej jedną ocenę po rozpoczęciu badania lub którzy wycofali zgodę na udział w badaniu przed pierwszą oceną odpowiedzi 
**w dokumencie FDA 2016 podano, że najlepsza odpowiedź na leczenie wystąpiła u 78,7% chorych w grupie badanej i 74,7% chorych w grupie kontrolnej 
***w dokumencie FDA 2016 podano, że całkowita odpowiedź na leczenie wystąpiła u 15,5% chorych w grupie badanej i 18,7% chorych w grupie kontrolnej 
^według danych przedstawionych w abstrakcie konferencyjnym Sehn 2015 z analizy wykluczono chorych, u których nie przeprowadzono pierwszej oceny 
odpowiedzi 
^^w dokumencie FDA 2016 podano, że częściowa odpowiedź na leczenie wystąpiła u 63,2% chorych w grupie badanej i 56,0% chorych w grupie kontrolnej 
^^^chorzy, u których wykonano, co najmniej jedną ocenę po zakończeniu leczenia w ramach indukcji lub którzy wycofali zgodę na udział w badaniu przed 
pierwszą oceną odpowiedzi 
#według danych przedstawionych w abstrakcie konferencyjnym Sehn 2015, chorych u których nadal stosowano terapię indukcyjną wykluczono z analizy. Chorzy, 
u których ocenę wykonano >60 dni po podaniu ostatniej dawki leku w ramach indukcji uwzględniono w ramach danych utraconych 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby –  analiza kliniczna 
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3.10.4.2. Częstość występowania odpowiedzi na leczenie – ocena 

badaczy 

W badaniu GADOLIN analizowano częstość występowania odpowiedzi na leczenie w czasie 

12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia oraz w czasie po zakończeniu terapii stosowanej w 

ramach indukcji. W populacji iNHL częstości występowania wszystkich analizowanych 

kategorii odpowiedzi na leczenie w ocenie badaczy były zbliżone w obu analizowanych 

grupach chorych. Dla żadnej z rozpatrywanych kategorii odpowiedzi na leczenie nie wykazano 

występowania istotnej statystycznie różnicy między grupami.  

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 19. 
Częstość występowania odpowiedzi na leczenie 

Badanie (publikacja) Populacja 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Odpowiedź na leczenie w czasie 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia (ocena badaczy) 

Ogólna odpowiedź na leczenie (CR+PR) 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

159 (82,8) 192 162 (82,2) 197 
1,04  

(0,62; 1,76) 
0,01  

(-0,07; 0,08) 
NIE 

Najlepsza odpowiedź na leczenie 

Odpowiedź całkowita 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

43 (22,4) 192 42 (21,3) 197 
1,07  

(0,66; 1,72) 
0,01  

(-0,07; 0,09) 
NIE 

Odpowiedź częściowa 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

116 (60,4) 192 120 (60,9) 197 
0,98  

(0,65; 1,47) 
-0,005  

(-0,10; 0,09) 
NIE 

Choroba stabilna 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

13 (6,8) 192 13 (6,6) 197 
1,03  

(0,46; 2,28) 
0,00  

(-0,05; 0,05) 
NIE 

Progresja choroby 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

11 (5,7) 192 7 (3,6) 197 
1,65  

(0,63; 4,35) 
0,02  

(-0,02; 0,06) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Brak możliwości oceny 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

1 (0,5) 192 3 (1,5) 197 
0,34  

(0,03; 3,28) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Brak danych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

8 (4,2) 192 12 (6,1) 197 
0,67  

(0,27; 1,68) 
-0,02  

(-0,06; 0,02) 
NIE 

Odpowiedź na leczenie po zakończeniu terapii stosowanej w ramach indukcji (ocena badaczy) 

Ogólna odpowiedź na leczenie (CR+PR) 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

144 (76,6) 188 128 (67,7) 189 
1,56  

(0,99; 2,46) 
0,09  

(-0,001; 0,18) 
NIE 

Najlepsza odpowiedź na leczenie 

Odpowiedź całkowita 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

31 (16,5) 188 30 (15,9) 189 
1,05  

(0,60; 1,81) 
0,01  

(-0,07; 0,08) 
NIE 

Odpowiedź częściowa 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

113 (60,1) 188 98 (51,9) 189 
1,40  

(0,93; 2,10) 
0,08  

(-0,02; 0,18) 
NIE 

Choroba stabilna 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

8 (4,3) 188 6 (3,2) 189 
1,36  

(0,46; 3,98) 
0,01  

(-0,03; 0,05) 
NIE 

Progresja choroby 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

17 (9,0) 188 21 (11,1) 189 
0,80  

(0,41; 1,56) 
-0,02  

(-0,08; 0,04) 
NIE 

Brak możliwości oceny 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

1 (0,5) 188 6 (3,2) 189 
0,16  

(0,02; 1,37) 
-0,03  

(-0,05; 0,0006) 
NIE 

Brak danych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

18 (9,6) 188 28 (14,8) 189 
0,61  

(0,32; 1,14) 
-0,05  

(-0,12; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.4.3. Czas trwania odpowiedzi na leczenie 

Czas trwania odpowiedzi na leczenie definiowano w badaniu GADOLIN jako czas od pierwszej 

udokumentowanej odpowiedzi na terapię do wystąpienia u chorego progresji choroby, nawrotu 

lub zgonu. 

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie w populacji iNHL dla ok. 21 miesięcy okresu 

obserwacji (mediana) nie została osiągnięta w grupie badanej, zaś w grupie kontrolnej 

wynosiła 13,2 miesiące. Dla okresu obserwacji wynoszącego ok. 24 miesiące (mediana), czas 

trwania odpowiedzi na leczenie wynosił 38,5 miesiąca (mediana) w grupie badanej i 12,7 

(mediana) miesiąca w grupie kontrolnej.  

Zbliżone wyniki odnotowano w przypadku chorych na chłoniaka grudkowego. W grupie 

badanej mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie nie została osiągnięta dla żadnego z 

okresów obserwacji, zaś w grupie kontrolnej mediana ta wynosiła 11,6 i 11,9 miesiąca 

odpowiednio dla dłuższego i krótszego okresu obserwacji. Wartości parametru HR oraz 

przedziały ufności wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia odpowiedzi na leczenie 

zarówno w ogólnej populacji chorych jak i podgrupie chorych na FL było w badaniu GADOLIN 

istotnie statystycznie większe wśród chorych stosujących terapię OBI+BENOBI niż w 

przypadku chorych otrzymujących BEN w monoterapii. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 20. 
Czas trwania odpowiedzi na leczenie  

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
HR  

(95% CI) 
IS Mediana  

(95% CI) [mies.] 
N 

Mediana  
(95% CI) [mies.] 

N 

Czas trwania odpowiedzi na leczenie u chorych, u których w czasie leczenia uzyskano CR lub PR (ocena niezależnego komitetu) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

n/o  
(25,4; n/o) 

154 
13,2  

(11,0; 14,1) 
154 

0,42  
(0,29; 0,61) 

TAK* 

GADOLIN 
('''''''''' '''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

38,5  
(25,4; n/o) 

158  
12,7  

(10,4; 14,1) 
165  

0,43 
(0,31; 0,61) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

n/o  
(25,4; n/o) 

122 
11,9  

(8,8; 13,6) 
127 

0,36 
(0,24; 0,54) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

n/o  
(22,8; n/o) 

126 
11,6  

(8,8; 13,6) 
137 

0,39 
(0,27; 0,55) 

TAK 

GRADE: jakość danych wysoka / średnia (ocena średnia dotyczy wyłącznie danych od Zamawiającego), waga punktu końcowego – krytyczna 

*w protokole nie planowano obliczenia p-wartości dla tego punktu  



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.4.4. Częstość występowania progresji choroby lub nawrotu u 

chorych, u których w czasie trwania badania uzyskano 

odpowiedź całkowitą lub częściową 

W badaniu GADOLIN częstość występowania progresji choroby lub nawrotu u chorych, u 

których w czasie trwania badania uzyskano odpowiedź całkowitą lub częściową, zarówno w 

przypadku populacji chorych na FL jak i ogólnej populacji iNHL, była istotnie mniejsza wśród 

chorych stosujących OBI w porównaniu do grupy kontrolnej. Niskie wartości parametru NNT 

wskazują na dużą siłę badanej interwencji. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 21. 
Częstość występowania progresji choroby lub nawrotu u chorych u których w czasie trwania badania uzyskano odpowiedź całkowitą 
lub częściową 

Badanie (publikacja) Populacja 
Okres 

obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Progresja choroby lub nawrót u chorych, u których w czasie trwania badania uzyskano odpowiedź całkowitą lub częściową 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

48 (31,2) 154 85 (55,2) 154 
0,37  

(0,23; 0,59) 
-0,24  

(-0,35; -0,13) 
5  

(3; 8) 
TAK 

GADOLIN 
'''''''''''' '''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''', 
NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 
61 (38,6) 158 100 (60,6) 165 

0,41  
(0,26; 0,64) 

-0,22  
(-0,33; -0,11) 

5  
(4; 10) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

36 (29,5) 122 74 (58,3) 127 
0,30  

(0,18; 0,51) 
-0,29  

(-0,41; -0,17) 
4  

(3; 6) 
TAK 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 
47 (37,3) 126 88 (64,2) 137 

0,33  
(0,20; 0,55) 

-0,27  
(-0,39; -0,15) 

4  
(3; 7) 

TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka / średnia (dotyczy wyłącznie danych od Zamawiającego), waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.4.5. Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji lub 

nawrotu choroby u chorych, u których odnotowano CR lub PR 

Według danych przedstawionych w publikacji NICE 2016 prawdopodobieństwo przeżycia 

wolnego od progresji lub nawrotu choroby u chorych, u których odnotowano CR lub PR, przez 

18 miesięcy u chorych na FL, wynosiło w grupie badanej odpowiednio 64,2%. W grupie 

kontrolnej prawdopodobieństwo to wynosiło odpowiednio 30,8%. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 22.  
Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji lub nawrotu choroby u chorych, 
u których odnotowano CR lub PR 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji* 

OBI+BENOBI BENOBS 

Prawdopodobieństwo  
(95% Cl) [%] 

N** 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N** 

Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji lub nawrotu choroby u chorych, u których 
odnotowano CR lub PR 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

FL 

data 
odcięcia 
1 maja 
2015 

18 
mies. 

64,2  
(54,3; 72,5) 

56 
30,8  

(22,3; 39,7) 
27 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*prawdopodobieństwo określono w danych punktach czasowych (ang. time point analysis) 
**liczba chorych, u których możliwe było określenie prawdopodobieństwa 
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3.10.5. Przeżycie całkowite 

3.10.5.1. Czas przeżycia całkowitego 

Dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku i 1 maja 2015 roku, z uwagi na niewielką liczbę 

zgonów w badaniu GADOLIN, w populacji ogólnej i podgrupie chorych na FL mediany czasu 

przeżycia całkowitego nie zostały osiągnięte zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej w obu 

analizowanych okresach obserwacji. W populacji ogólnej dla żadnego z analizowanych 

okresów obserwacji nie wykazano istotnej różnicy między grupami w zakresie ryzyka 

wystąpienia zgonu. W populacji FL dla dłuższego okresu obserwacji wykazano, że 

zastosowanie terapii OBI+BENOBI wpływa na istotne statystycznie i klinicznie zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia zgonu o 38% w porównaniu do grupy kontrolnej.  

Według danych z datą odcięcia 1 kwietnia 2016 roku, w populacji iNHL mediana OS nie została 

osiągnięta w żadnej z grup, ale ryzyko wystąpienia zgonu było istotnie statystycznie mniejsze 

(o 33%) w grupie badanej niż kontrolnej (HR=0,67 (95% Cl: 0,47; 0,96)). W podgrupie chorych 

na FL mediana OS w grupie badanej nie została osiągnięta, natomiast w grupie kontrolnej 

wynosiła ona 53,9 miesięcy. Ryzyko wystąpienia zgonu było istotnie statystycznie mniejsze (o 

42%) w grupie badanej niż kontrolnej (HR=0,58 (95% Cl: 0,39; 0,86). 

Zgodnie z protokołem końcowa analiza OS (ang. final) będzie przeprowadzona po wystąpieniu 

226 zgonów (około 3,5 roku po włączeniu do badania ostatniego chorego). 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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Tabela 23. 
Czas przeżycia całkowitego 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
HR  

(95% CI) 
IS Mediana  

(95% CI) [mies.] 
N 

Mediana  
(95% CI) [mies.] 

N 

Czas przeżycia całkowitego (ocena niezależnego komitetu) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

n/o  
(n/o; n/o) 

194 
n/o  

(39,8; n/o) 
202 

0,82 
(0,52; 1,30) 

NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 

n/o 
(n/o, n/o)* 

204 
n/o 

(n/o; n/o)** 
209 

0,72 
(0,48; 1,08)*** 

NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 

n/o  
(n/o; n/o) 

204 
n/o  

(48,2; n/o) 
209 

0,67 
(0,47; 0,96) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

n/o 
(n/o; n/o) 

155 
n/o 

(39,8; n/o)  
166 

0,71 
(0,43; 1,19) 

NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 

n/o  
(n/o; n/o) 

164 
n/o  

(42,2; n/o) 
171 

0,62 
(0,39; 0,98)^# 

TAK 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 

n/o  
(n/o; n/o) 

164 53,9 (b/d) 171 
0,58 

(0,39; 0,86) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*zakres od 0,4 do 55,2 miesięcy 
** zakres od 0 do 58,0 miesięcy 
***wartość HR dla analizy stratyfikowanej pod względem typu chłoniaka NHL, wcześniejszych terapii, rodzaju oporności na RYT. W przypadku analizy bez 
stratyfikacji HR (95% Cl): 0,72 (0,48; 1,07) 
^w publikacji NICE 2016 wskazano, że w przypadku analizy bez stratyfikacji HR (95% Cl): 0,62 (0,40; 0,98) 
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#w publikacji NICE 2016 wskazano, że wydłużenie przeżycia całkowitego u chorych w grupie badanej jest istotne klinicznie 
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3.10.5.2. Częstość występowania zgonu 

Zgony ogółem zarówno w populacji iNHL jak i u chorych na FL występowały częściej wśród 

chorych stosujących BEN w monoterapii w porównaniu do chorych otrzymujących terapię 

OBI+BENOBI. Według danych z data odcięcia 1 maja 2015, zgon wśród chorych na 

chłoniaka grudkowego odnotowano u 18,3% chorych w grupie badanej i u 28,1% chorych w 

grupie kontrolnej, a różnica między grupami była znamienna statystycznie. Według danych z 

datą odcięcia 1 kwietnia 2016 roku, w populacji iNHL, w grupie badanej zgon występował 

istotnie statystycznie rzadziej niż w grupie stosującej bendamustynę w monoterapii 

(odpowiednio 25,5% vs 34,9%). Również w przypadku podgrupy chorych na FL, zgon 

odnotowano w badaniu rzadziej w grupie badanej niż kontrolnej, a różnica między grupami 

była znamienna statystycznie.  

Zgon z powodu progresji choroby w ogólnej populacji chorych na iNHL wystąpił w czasie ok. 

24 miesięcy okresu obserwacji (mediana) u 13,2% chorych w grupie badanej i u 21,0% chorych 

w grupie kontrolnej. Różnica między grupami dla tego okresu obserwacji była istotna 

statystycznie, na korzyść grupy badanej.  

Zarówno w populacji ogólnej jak i w podgrupie chorych na FL zgon z powodu zdarzeń 

niepożądanych odnotowano w badaniu GADOLIN u zbliżonego odsetka chorych w grupie 

badanej i kontrolnej. Nie wykazano występowania istotnych statystycznie różnic między 

grupami dla częstości występowania zgonu z powodu zdarzeń niepożądanych. W populacji 

chorych na FL zgon z powodu zdarzeń niepożądanych wystąpił u 6,1% chorych w grupie 

badanej i u 6,5% chorych w grupie kontrolnej. Do zdarzeń niepożądanych będących główną 

przyczyną zgonu w badaniu GADOLIN w populacji iNHL należą: zakażenia, nowotwory 

(białaczka, rak okrężnicy, chłoniak z komórek T), zespół rozpadu guza i udar.  

''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej.  
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Tabela 24. 
Częstość występowania zgonu 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

Faza 
badania 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Zgon ogółem 

GADOLIN 
(Sehn 2016, 
EMA 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ogółem 34 (17,5) 194 41 (20,7) 198 
0,81  

(0,49; 1,35) 
-0,03  

(-0,11; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

Ogółem 42 (20,6) 204 56 (27,3) 205 
0,69  

(0,44; 1,09) 
-0,07  

(-0,15; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 204 7 (3,4) 205 
0,28  

(0,06; 1,36) 
-0,02  

(-0,05; 0,004) 
n/d NIE 

Follow-up 40 (24,4) 164 49 (25,9) 189 
0,92  

(0,57; 1,49) 
-0,02  

(-0,11; 0,08) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data 

odcięcia  
1 kwietnia 

2016) 

Ogółem 52 (25,5) 204 73 (34,9) 209 
0,64  

(0,42; 0,97) 
-0,09  

(-0,18; -0,01) 
12  

(6; 100) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

Faza 
badania 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(NICE 2016 

iNHL  

Klirens 
kreatynin
y w chwili 
rozpoczę

cia 
badania 

<50 
mL/min 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

Ogółem 

7 (46,7) 15 9 (50,0) 18 
0,88  

(0,22; 3,45) 
-0,03  

(-0,38; 0,31) 
n/d NIE 

iNHL  

Klirens 
kreatynin
y w chwili 
rozpoczę

cia 
badania 

≥50 
mL/min 

35 (18,6) 188 47 (25,1) 187 
0,68 

 (0,42; 1,12) 
-0,07  

(-0,15; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ogółem 25 (16,1) 155 36 (21,7) 166 
0,69  

(0,39; 1,22) 
-0,06  

(-0,14; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

Ogółem 30 (18,3) 164 48 (28,1) 171 
0,57  

(0,34; 0,96) 
-0,10  

(-0,19; -0,01) 
10  

(6; 100) 
TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

Faza 
badania 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data 

odcięcia  
1 kwietnia 

2016) 

Ogółem 39 (23,8) 164 64 (37,4) 171 
0,52  

(0,32; 0,84) 
-0,14  

(-0,23; -0,04) 
8  

(5; 25) 
TAK 

Zgon z powodu progresji choroby 

GADOLIN 
(Sehn 2016, 
EMA 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ogółem 22 (11,3) 194 29 (14,6) 198 
0,75  

(0,41; 1,35) 
-0,03  

(-0,10; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

Ogółem 27 (13,2) 204 43 (21,0) 205 
0,57  

(0,34; 0,97) 
-0,08 

 (-0,15; -0,005) 
13  

(7; 200) 
TAK 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 204 3 (1,5) 205 
0,67  

(0,11; 4,03) 
-0,005 

(-0,03; 0,02) 
n/d NIE 

Follow-up 25 (15,2) 164 40 (21,2) 189 
0,67  

(0,39; 1,16) 
-0,06  

(-0,14; 0,02) 
n/d NIE 

Zgon z powodu zdarzeń niepożądanych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ogółem* 9 (4,6) 194 7 (3,5) 198 
1,33  

(0,48; 3,64) 
0,01  

(-0,03; 0,05) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji** 

3 (1,5) 194 5 (2,5) 198 
0,61  

(0,14; 2,57) 
-0,01  

(-0,04; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

Ogółem 
15  

(7,4) 
204 13 (6,3) 205 

1,17  
(0,54; 2,53) 

0,01  
(-0,04; 0,06) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 204 5 (2,4) 205 
0,60  

(0,14; 2,53) 
-0,01  

(-0,04; 0,02) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

Faza 
badania 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Follow-up 11 (6,7) 164 8 (4,2) 189 
1,63  

(0,64; 4,15) 
0,02  

(-0,02; 0,07) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data 

odcięcia  
1 kwietnia 

2016) 

Ogółem 16 (7,8) 204 13 (6,4) 203*** 
1,24  

(0,58; 2,66) 
0,01  

(-0,04; 0,06) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

Ogółem 
10  

(6,1) 
164 11 (6,5) 168 

0,93  
(0,38; 2,25) 

-0,005  
(-0,06; 0,05) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

iNHL <65 
r.ż. 

ok. 24  
(data 

odcięcia 1 
maja 2015) 

Ogółem 

6 (5,2) 115 4 (3,5) 113 
1,50  

(0,41; 5,46) 
0,02  

(-0,04; 0,07) 
n/d NIE 

iNHL ≥65 
r.ż. 

9 (10,1) 89 9 (9,8) 92 
1,04  

(0,39; 2,75) 
0,00  

(-0,08; 0,09) 
n/d NIE 

Zgon z powodu działań niepożądanych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ogółem 3 (1,5)^ 194 5 (2,5)^ 198 
0,61  

(0,14; 2,57) 
-0,01  

(-0,04; 0,02) 
n/d NIE 

Zgon po progresji choroby (ocena niezależnego komitetu) 

''''''''''''''''''''' 
''''''''''' '''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''') 
'''''' 

'''''''' ''''''  
'''''''''''''' 

'''''''''''''''''' '''' 
''''''''''''' ''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''' 
'''''''''''  

''''''''''''' ''''''''''''' 
''''''''''''  

'''''''''''''''' ''''''''''''' 
'''''''' ''''''''' 

GRADE: jakość danych wysoka / średnia (ocena średnia dotyczy wyłącznie danych od Zamawiającego), waga punktu końcowego – krytyczna 
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^za zdarzenia związane ze stosowanym leczeniem uznano w grupie OBI+BENOBI: ostra białaczka szpikowa (n=1), naczyniowy tętniak rzekomy (n=1), 
posocznica wywołana przez bakterie Pseudomonas, w grupie BENOBS: białaczka (=1), posocznica (n=1), ostra białaczka szpikowa (n=1), zapalenie płuc 
wywołane przez Pneumocystis jiroveci (n=2) 
*przyczyny zgonu po indukcji: w grupie OBI+BEN ostra białaczka szpikowa (n=1), przewlekła niewydolność nerek (n=1), posocznica wywołana przez bakterie 
z rodzaju Escherichia spp (n=1), posocznica grzybicza (n=1), zapalenie żołądka i jelit (n=1),  choroba-przeszczep przeciwko gospodarzowi (n=1), posocznica 
wywołana przez bakterie Pseudomonas (n=1), posocznica (n=1), chłoniak T-komórkowy (n=1); w grupie kontrolnej: ostra białaczka szpikowa (n=1), udar 
niedokrwienny (n=1),  białaczka (n=1), posocznica neutropeniczna (n=1), zapalenie płuc (n=1), zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci (n=1) i 
posocznica (n=1); 
**przyczyny zgonów w czasie indukcji w grupie OBI+BENOBI: agranulocytoza, rak okrężnicy i odbytnicy, naczyniowy tętniak rzekomy; przyczyny zgonów w 
czasie indukcji w grupie BENOBS: gruczolakorak, zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci, posocznica (2 chorych), zespół rozpadu guza 
***analiza dla wszystkich chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, z wykluczeniem 2 chorych którzy w czasie leczenia podtrzymującego przeszli do 
grupy badanej 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.5.3. Prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego 

Według danych przedstawionych w publikacji EMA 2016 prawdopodobieństwo przeżycia 

całkowitego, przez 12, 24, 36 i 48 miesięcy u chorych z populacji ogólnej, wynosiło w grupie 

badanej odpowiednio 89,66%, 80,39%, 74,40% i 72,45%. W grupie kontrolnej 

prawdopodobieństwa te były niższe i wynosiły odpowiednio 86,08%, 76,67%, 66,57% i 

60,65%. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 25.  
Prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji* 

OBI+BENOBI BENOBS 

Prawdopodobieństwo  
(95% Cl) [%] 

N** 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N** 

Prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

iNHL 

data 
odcięcia 
1 maja 
2015 

6 
mies. 

94,50  
(90,28; 96,91) 

182 
94,58  

(90,43; 96,96) 
187 

12 
mies. 

89,66  
(84,42; 93,21) 

164 
86,08  

(80,33; 90,24) 
151 

18 
mies. 

85,71  
(79,83; 89,98) 

142 
81,27  

(74,85; 86,21) 
131 

24 
mies. 

80,39  
(73,66; 85,56) 

108 
76,67  

(69,67; 82,26) 
106 

30 
mies. 

78,77  
(71,75; 84,23) 

85 
71,89  

(64,26; 78,18) 
76 

36 
mies. 

74,40  
(66,37; 80,79) 

57 
66,57  

(58,06; 73,76) 
49 

48 
mies. 

72,45  
(63,56; 79,51) 

16 
60,65  

(50,17; 69,59) 
11 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*prawdopodobieństwo określono w danych punktach czasowych (ang. time point analysis) 
**liczba chorych, u których możliwe było określenie prawdopodobieństwa 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.6. DFS 

Czas przeżycia wolnego od choroby definiowano jako czas od wystąpienia pierwszej 

udokumentowanej całkowitej odpowiedzi na leczenie do wystąpienia u chorego progresji 

choroby lub zgonu. 

3.10.6.1. Czas przeżycia wolnego od choroby  

W badaniu GADOLIN w populacji iNHL u chorych, u których kiedykolwiek w czasie trwania 

badania po rozpoczęciu leczenia uzyskano całkowitą odpowiedź, zarówno dla mediany okresu 

obserwacji wynoszącej ok. 21 miesięcy jak i dla okresu obserwacji wynoszącego ok. 24 

miesiące, mediany czasu przeżycia wolnego od choroby w grupie badanej nie zostały 

osiągnięte. W grupie kontrolnej mediany te wynoszą 13,2 miesiąca.  

Zbliżone wyniki osiągnięto w przypadku podgrupy chorych na FL tj. mediany czasu przeżycia 

wolnego od choroby w grupie badanej nie zostały osiągnięte dla żadnego z analizowanych 

okresów obserwacji, zaś w grupie kontrolnej mediany w obu okresach obserwacji wynoszą 

13,0 miesięcy.  

Wartości parametru HR oraz przedziały ufności zarówno w populacji iNHL jak i w podgrupie 

chorych na FL wskazują na istotnie statystycznie mniejsze ryzyko wystąpienia progresji 

choroby lub zgonu u chorych z CR stosujących terapię OBI+BENOBI niż w przypadku 

chorych stosujących BEN w monoterapii. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 26. 
Czas przeżycia wolnego od choroby (chorzy z CR) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
HR  

(95% CI) 
IS Mediana  

(95% CI) [mies.] 
N 

Mediana  
(95% CI) [mies.] 

N 

Czas przeżycia wolnego od choroby u chorych, u których w czasie leczenia osiągnięto CR (ocena niezależnego komitetu) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

n/o  
(n/o; n/o) 

42 
13,2  

(8,2; n/o) 
35 

0,09  
(0,02; 0,40)* 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 

n/o  
(n/o; n/o) 

46 
13,2  

(8,5; n/o) 
37 

0,13 
(0,04; 0,45)** 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

n/o  
(n/o; n/o) 

32 
13,0  

(6,9; n/o) 
31 

0,10 
(0,02; 0,44) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 

n/o  
(n/o; n/o) 

35 
13,0  

(8,2; n/o) 
33 

0,14*** 
(0,04; 0,48) 

TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*punkt końcowy określony w protokole badania, nie planowano obliczenia p-wartości dla tego punktu 
**wartość HR dla analizy stratyfikowanej pod względem typu chłoniaka iNHL, wcześniejszych terapii, rodzaju oporności na RYT. W przypadku analizy bez 
stratyfikacji HR (95% Cl): 0,15 (0,05; 0,45) 
***w publikacji NICE 2016 wskazano, że w przypadku analizy bez stratyfikacji HR (95% Cl): 0,13 (0,04; 0,45) 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.6.2. Częstość występowania nawrotu choroby lub zgonu u 

chorych z CR 

W badaniu GADOLIN zarówno w przypadku chorych na chłoniaka grudkowego jak i ogólnej 

populacji chorych na iNHL częstość występowania nawrotu choroby lub zgonu u chorych, u 

których kiedykolwiek w czasie trwania badania po rozpoczęciu leczenia uzyskano całkowitą 

odpowiedź, była większa w grupie stosującej BEN w monoterapii w porównaniu do grupy 

badanej. W analizowanych populacjach w przypadku obu okresów obserwacji (mediany ok. 

21 i 24 miesiące) wykazano, że różnice między grupami są istotne statystycznie. Niskie 

wartości parametru NNT wskazują na dużą siłę badanej interwencji. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 27.  
Częstość występowania nawrotu choroby lub zgonu u chorych z CR 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Występowanie nawrotu choroby lub zgonu u chorych, u których w czasie leczenia osiągnięto CR (ocena niezależnego komitetu) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

2  
(4,8) 

42 16 (45,7) 35 
0,06  

(0,01; 0,28) 
-0,41  

(-0,59; -0,23) 
3  

(2; 5) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

4  
(8,7)* 

46 17 (45,9)** 37 
0,11  

(0,03; 0,38) 
-0,37  

(-0,55; -0,19) 
3  

(2; 6) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

2  
(6,3) 

32 15 (48,4) 31 
0,07  

(0,01; 0,35) 
-0,42  

(-0,62; -0,23) 
3  

(2; 5) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

3  
(8,6) 

35 16 (48,5) 33 
0,10  

(0,03; 0,39)  
-0,40  

(-0,59; -0,21)  
3  

(2; 5) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*u wszystkich 4 chorych wystąpiła progresja choroby  
**w tym u 1 chorego odnotowano zgon zaś u pozostałych 16 chorych progresję choroby 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.6.3. Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od choroby u 

chorych z CR 

Według danych przedstawionych w publikacji EMA 2016 prawdopodobieństwo przeżycia 

wolnego od choroby u chorych z CR, przez 12, 24, 36 i 48 miesięcy u chorych z populacji 

ogólnej, wynosiło w grupie badanej odpowiednio 91,26%, 87,75%, 87,75% i n/o. W grupie 

kontrolnej prawdopodobieństwa te były niższe i wynosiły odpowiednio 55,54%, 43,76%, 

43,76% i n/o. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 28.  
Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od choroby (chorzy z CR) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji* 

OBI+BENOBI BENOBS 

Prawdopodobieństwo  
(95% Cl) [%] 

N** 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N** 

Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od choroby (chorzy z CR) 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

iNHL 

data 
odcięcia 
1 maja 
2015 

6 
mies. 

97,67  
(84,62; 99,67) 

37 
80,11  

(62,72; 89,99) 
24 

12 
mies. 

91,26  
(74,99; 97,14) 

27 
55,54  

(36,30; 71,08) 
15 

18 
mies. 

87,75  
(70,23; 95,29) 

22 
48,13  

(29,41; 64,60) 
12 

24 
mies. 

87,75  
(70,23; 95,29) 

12 
43,76  

(25,30; 60,83) 
8 

30 
mies. 

87,75  
(70,23; 95,29) 

7 
43,76  

(25,30; 60,83) 
5 

36 
mies. 

87,75  
(70,23; 95,29) 

2 
43,76  

(25,30; 60,83) 
1 

48 
mies. 

n/o  
(n/o; n/o) 

n/o 
n/o  

(n/o; n/o) 
n/o 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*prawdopodobieństwo określono w danych punktach czasowych (ang. time point analysis) 
**liczba chorych, u których możliwe było określenie prawdopodobieństwa 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.7. EFS 

Czas przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych definiowano jako czas od randomizacji do 

wystąpienia progresji, nawrotu choroby, zgonu lub do rozpoczęcia nowej terapii 

przeciwchłoniakowej.  

3.10.7.1. Czas przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych 

W badaniu GADOLIN mediana czasu przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych w populacji 

iNHL w grupie badanej wynosiła dla krótszego okresu obserwacji 26,8 miesiąca i dla dłuższego 

okresu obserwacji 25,3 miesiące. W grupie kontrolnej mediany dla obu okresów obserwacji 

wynosiły 13,7 miesiąca.  

W podgrupie chorych na FL wykazano zbliżone wyniki jak w przypadku ogólnej populacji 

chorych na iNHL tj. mediany czasu przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych w grupie 

badanej wynosiły 28,3 miesiąca dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku i 25,3 miesiące 

dla daty odcięcia danych 1 maja 2015 roku. W grupie kontrolnej mediany te wynosiły 

odpowiednio 11,8 i 11,7 miesięcy.  

Wartości parametru HR oraz przedziały ufności, zarówno w populacji iNHL jak i podgrupie 

chorych na FL, wskazują na istotnie statystycznie mniejsze ryzyko wystąpienia progresji, 

nawrotu choroby, zgonu lub rozpoczęcia nowej terapii przeciwchłoniakowej, u chorych 

stosujących terapię OBI+BENOBI niż w przypadku chorych stosujących BEN w monoterapii.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 29. 
Czas przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
HR  

(95% CI) 
IS Mediana  

(95% CI) [mies.] 
N 

Mediana  
(95% CI) [mies.] 

N 

Czas przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych (ocena niezależnego komitetu) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

26,8  
(14,1; n/o) 

194 
13,7  

(11,4; 16,2) 
202 

0,57 
(0,43; 0,76) 

TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 

25,3  
(13,9; 35,0) 

204 
13,7  

(11,4; 15,5) 
209 

0,57 
(0,44; 0,74) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

28,3  
(13,6; n/o) 

155 
11,8  

(10,8; 14,9) 
166 

0,52  
(0,38; 0,71) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 

25,3  
(13,4; 35,0) 

164 
11,7  

(10,8; 14,1) 
171 

0,52 
(0,39; 0,69) 

TAK* 

GRADE: jakość danych – wysoka waga punktu końcowego – krytyczna 

*w publikacji NICE 2016 wskazano że, wartość HR dla analizy bez stratyfikacji była identyczna jak w przypadku analizy stratyfikowanej 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.10.7.2. Częstość występowania zdarzeń chorobowych 

Dla obu analizowanych okresów obserwacji częstość występowania progresji, nawrotu 

choroby, zgonu lub rozpoczęcia nowej terapii przeciwchłoniakowej, zarówno w populacji 

chorych na iNHL jak i wśród chorych na FL była większa w przypadku grup stosujących BEN 

w monoterapii w porównaniu do grup przyjmujących OBI+BENOBI. Różnice między grupami 

dla obu analizowanych populacji chorych są znamienne statystycznie w obu ocenianych 

okresach obserwacji. Niska wartość parametru NNT (≤6) wskazuje na dużą siłę interwencji 

badanej. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 30. 
Częstość występowania zdarzeń chorobowych 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT  

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Występowanie zdarzeń chorobowych (ocena niezależnego komitetu) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

83 (42,8) 194 121 (59,9) 202 
0,50  

(0,34; 0,75) 
-0,17  

(-0,27; -0,07) 
6  

(4; 15) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

102 (50,0) 204 142 (67,9) 209 
0,47  

(0,32; 0,70) 
-0,18  

(-0,27; -0,09) 
6  

(4; 12) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

FL 

ok. 21  
(data odcięcia 

1 września 
2014) 

64 (41,3) 155 105 (63,3) 166 
0,41  

(0,26; 0,64) 
-0,22  

(-0,33; -0,11) 
5  

(4; 10) 
TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24  
(data odcięcia 
1 maja 2015) 

81 (49,4) 164 123 (71,9) 171 
0,38  

(0,24; 0,60) 
-0,23  

(-0,33; -0,12) 
5  

(4; 9) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.10.8. Rozpoczęcie nowego leczenia przeciwchłoniakowego 

Ocenę wdrożenia nowej terapii przeciwchłoniakowej prowadzono w badaniu GADOLIN 

eksploracyjnie w ramach analizy post-hoc. 

3.10.8.1. Czas do rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego 

W populacji ogólnej z badania GADOLIN mediana czasu do rozpoczęcia nowego leczenia 

przeciwchłoniakowego w grupie stosującej BEN w monoterapii wynosiła 21,6 miesięcy, 

natomiast w grupie badanej dla około 21 miesięcy okresu obserwacji mediana ta nie została 

osiągnięta. Przedstawiona w publikacji Sehn 2016 wartość HR oznacza, że zastosowanie 

terapii OBI+BENOBI zmniejsza prawdopodobieństwo wdrożenia nowego leczenia 

przeciwchłoniakowego o 35%, a wartość przedziału ufności wskazuje, że różnica między 

grupami jest istotna statystycznie. Należy jednak zauważyć, że z uwagi na eksploracyjny 

charakter analizy, autorzy badania nie obliczali p-wartości dla tego punktu końcowego. 

Zbliżone wyniki dla tego punktu końcowego osiągnięto u chorych na FL. Dla około 24 miesięcy 

okresu obserwacji (mediana), w grupie badanej mediana czasu do rozpoczęcia nowego 

leczenia przeciwchłoniakowego nie została osiągnięta a w grupie badanej wynosiła ona 18,2 

miesiąca. Wartość parametru HR i przedziału ufności wskazuje, że zastosowanie terapii 

OBI+BENOBI zmniejsza prawdopodobieństwo wdrożenia nowego leczenia 

przeciwchłoniakowego o 39%, a różnica miedzy grupami jest znamienna statystycznie. 

Dla daty odcięcia danych 1 kwietnia 2016 roku, w populacji iNHL mediana czasu do 

rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego była dłuższa w grupie badanej niż 

kontrolnej (odpowiednio 40,8 miesięcy vs 19,4 miesięcy). Prawdopodobieństwo wdrożenia 

nowej terapii przeciwchłoniakowej było istotnie statystycznie mniejsze w grupie badanej niż 

kontrolnej. Podobnie jak w populacji ogólnej, w grupie chorych na FL odnotowaną dłuższą 

medianę czasu do rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego w grupie badanej niż 

kontrolnej (odpowiednio 33,6 miesiąca i 18,0 miesięcy). Prawdopodobieństwo wdrożenia 

nowej terapii przeciwchłoniakowej również było istotnie statystycznie mniejsze w grupie 

badanej niż kontrolnej. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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Tabela 31. 
Czas do rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  

(95% CI) [mies.] 
N 

Czas do rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego* 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

n/o  
(29,0; n/o) 

194 
21,6  

(17,5; 29,2) 
202 

0,65 
(0,47; 0,88) 

TAK 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
40,8 (b/d) 204 19,4 (b/d) 209 

0,59 
(0,45; 0,77) 

TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

FL 

ok. 24  
(data odcięcia 1 

maja 2015) 

n/o 
(b/d) 

164 
18,2  
(b/d) 

171 
0,61  

(0,45; 0,83) 
TAK 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
33,6 (b/d) 164 18,0 (b/d) 171 

0,57  
(0,43; 0,75) 

TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*eksploracyjny punkt końcowy, autorzy badania nie obliczali p-wartości 
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3.10.8.2. Częstość rozpoczęcia nowego leczenia 

przeciwchłoniakowego 

W badaniu GADOLIN w grupie badanej nową terapią przeciwchłoniakową zastosowano u 

około 36% chorych z populacji ogólnej, zaś w grupie otrzymującej BEN w monoterapii u 48% 

chorych. Różnica między grupami jest istotna statystycznie, a niska wartość parametru NNT 

wskazuje na dużą siłę badanej interwencji.  

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane. 
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Tabela 32. 
Częstość rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres 

obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
OR  

(95% CI) 
RD  

(95% CI) 
NNT 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

Rozpoczęcie nowego leczenia przeciwchłoniakowego  

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

69  
(35,6) 

194 
97  

(48,0) 
202 

0,60  
(0,40; 0,89) 

-0,12  
(-0,22; -0,03) 

9  
(5; 34) 

TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.10.9. Jakość życia – wynik leczenia w ocenie chorego  

Jakość życia związaną ze stanem zdrowia oceniano w badaniu GADOLIN na podstawie 

kwestionariusza FACT-Lym oraz na podstawie kwestionariusza EuroQol-5D (EQ-5D). W 

publikacji NICE 2016 wskazano, że dane zbierano po zakończeniu fazy indukcji oraz następnie 

co 2 miesiące przez okres 2 lat lub do wystąpienia progresji choroby.  Wyniki kwestionariusza 

EQ-5D były ograniczone z powodu braku danych dla chorych o bardziej zaawansowanych 

stopniach rozwoju chłoniaka. W publikacji NICE 2016 wskazano, że w ocenie Wnioskodawcy 

nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w zakresie EQ-5D między grupami zarówno w 

populacji iNHL jak i w przypadku chorych na FL. 

Ocenę jakości życia prowadzono w wielu punktach czasowych. W poniższych rozdziałach 

przedstawiono wyniki głównie dla zakończenia fazy indukcji oraz zakończenia fazy leczenia 

podtrzymującego (szczegółowe dane wskazano w rozdziale 7.6.1). Wyniki przedstawiono dla 

liczby chorych, u których dokonano pomiaru jakości życia w danym punkcie czasowym. 

3.10.9.1. Częstość występowania istotnej klinicznie poprawy jakości 

życia 

W badaniu GADOLIN jakość życia oceniono za pomocą zwalidowanego kwestionariusza 

pomiaru jakości życia u chorych na chłoniaki (FACT-Lym). Kwestionariusz wypełniany był 

samodzielnie przez chorego w ośrodku badawczym. Poprawa wyniku o odpowiednio ≥3, ≥6 i 

≥7 punktów na odpowiednich skalach oznaczała istotną klinicznie poprawę jakości życia 

związanej ze stanem zdrowia chorego. W analizowanych okresach obserwacji istotna 

klinicznie poprawa jakości życia oceniana na podstawie wyniku dla chłoniaka (FACT-Lym 

LYMS), wyniku TOI jak i wyniku TOT, występowała w populacji chorych na iNHL oraz w 

podgrupie chorych na FL częściej w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej. U 

chorych z populacji iNHL dla wyniku TOI różnica między grupami w zakresie częstości 

występowania poprawy wyniku o co najmniej 6 punktów względem wartości początkowych 

była istotna statystycznie (wszystkie okresy obserwacji). Niska wartość parametru NNT 

wskazuje na dużą siłę interwencji. U chorych na FL nie wykazano istotnych statystycznie różnic 

między grupami. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 
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Tabela 33. 
Częstość występowania klinicznie istotnej poprawy jakości życia (ocena za pomocą kwestionariusza FACT-Lym) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Klinicznie istotna poprawa jakości życia względem wartości początkowych  

Poprawa wyniku o ≥3 pkt (FACT-Lym LYMS – domena dotycząca chłoniaka) 

GADOLIN  
(Cheson 2017) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

61  
(41,2) 

148 
44  

(31,0) 
142 

1,56 
(0,96; 2,53) 

0,10 
(-0,01; 0,21) 

n/d NIE 

FL 47 (40,2) 117 39 (33,9) 115 
1,31  

(0,77; 2,23) 
0,06  

(-0,06; 0,19) 
n/d NIE 

iNHL do 6 mies. po 
zakończeniu 
fazy indukcji 

48  
(48,5) 

99 
29  

(38,2) 
76 

1,53  
(0,83; 2,80) 

0,10  
(-0,04; 0,25) 

n/d NIE 

FL 35 (44,9) 78 23 (40,4) 57 
1,20  

(0,60; 2,40) 
0,05  

(-0,12; 0,21) 
n/d NIE 

iNHL do 12 mies. 
po 

zakończeniu 
fazy indukcji 

37  
(48,1) 

77 
17  

(38,6) 
44 

1,47 
(0,69; 3,12) 

0,09 
(-0,09; 0,28) 

n/d NIE 

FL 29 (47,5) 61 15 (46,9) 32 
1,03  

(0,44; 2,42) 
0,01  

(-0,21; 0,22) 
n/d NIE 

Poprawa wyniku o ≥6 pkt (FACT-Lym TOI) 

GADOLIN  
(Cheson 2017) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

52  
(34,9) 

149 
32  

(22,4) 
143 

1,86 
(1,11; 3,12) 

0,13 
(0,02; 0,23) 

8  
(5; 50) 

TAK 

FL 40 (33,9) 118 28 (24,3) 115 
1,59  

(0,90; 2,82) 
0,10  

(-0,02; 0,21) 
n/d NIE 

iNHL do 6 mies. po 
zakończeniu 
fazy indukcji 

43  
(43,4) 

99 
22  

(28,6) 
77 

1,92  
(1,02; 3,62) 

0,15  
(0,01; 0,29) 

7  
(4; 100) 

TAK 

FL 32 (41,0) 78 17 (29,3) 58 
1,68  

(0,81; 3,46) 
0,12  

(-0,04; 0,28) 
n/d NIE 
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iNHL do 12 mies. 
po 

zakończeniu 
fazy indukcji 

37  
(48,1) 

77 
12  

(27,3) 
44 

2,47 
(1,11; 5,49) 

0,21 
(0,04; 0,38) 

5  
(3; 25) 

TAK 

FL 28 (45,9) 61 10 (31,3) 32 
1,87  

(0,76; 4,60) 
0,15  

(-0,06; 0,35) 
n/d NIE 

Poprawa wyniku o ≥7 pkt (FACT-Lym TOT – wynik ogółem) 

GADOLIN  
(Cheson 2017) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

41  
(27,5) 

149 
33  

(23,1) 
143 

1,27 
(0,75; 2,15) 

0,04 
(-0,06; 0,14) 

n/d NIE 

FL 30 (25,4) 118 29 (25,2) 115 
1,01  

(0,56; 1,82) 
0,00  

(-0,11; 0,11) 
n/d NIE 

iNHL do 6 mies. po 
zakończeniu 
fazy indukcji 

42  
(42,4) 

99 
26  

(33,8) 
77 

1,45  
(0,78; 2,68) 

0,09  
(-0,06; 0,23) 

n/d NIE 

FL 32 (41,0) 78 20 (34,5) 58 
1,32  

(0,65; 2,67) 
0,07  

(-0,10; 0,23) 
n/d NIE 

iNHL do 12 mies. 
po 

zakończeniu 
fazy indukcji 

35  
(45,5) 

77 
13  

(29,5) 
44 

1,99 
(0,90; 4,37) 

0,16 
(-0,02; 0,33) 

n/d NIE 

FL 26 (42,6) 61 10 (31,3) 32 
1,63  

(0,66; 4,03) 
0,11  

(-0,09; 0,32) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.10.9.2. Czas do wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia 

W populacji chorych na iNHL mediana czasu do wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia 

jakości życia tj. pogorszenia wyniku FACT-Lym TOI o co najmniej 6 punktów względem 

wartości początkowych, była dłuższa w grupie stosującej OBI+BENOBI w porównaniu do 

grupy kontrolnej (odpowiednio 8 miesięcy vs 4,6 miesiąca). Różnica między grupami dla 

ryzyka istotnego klinicznie pogorszenia wyniku jakości życia jest istotna statystycznie na 

korzyść badanej interwencji. Przedstawione w publikacji Cheson 2017 krzywe czasu do 

wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia rozdzielały się przez ponad 18 

miesięcy co wskazuje na utrzymujący się korzystny wpływ dodania OBI do terapii BEN. 

U chorych na FL także wykazano, iż dodanie OBI do terapii bendamustyną pozwala opóźnić 

wystąpienie pogorszenia jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia wg wyniku FACT-Lym 

TOI o 2,2 miesiąca (różnica median). W przypadku chorych na chłoniaka grudkowego różnica 

między grupami dla ryzyka istotnego klinicznie pogorszenia wyniku jakości życia nie jest 

jednak znamienna statystycznie. 

 
Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 
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Tabela 34. 
Czas do klinicznie istotnego pogorszenia jakości życia (ocena za pomocą kwestionariusza FACT-Lym TOI) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

HR  
(95% CI) 

IS Mediana  
(95% CI)  
[mies.] 

N 
Mediana  

(95% CI) [mies.] 
N 

Czas do istotnego klinicznie pogorszenia wyniku jakości życia (zmiana wyniku FACT-Lym TOI o ≥6 pkt względem wartości początkowych) 

GADOLIN 
 (Cheson 2017) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

8,0  
(5,8; 15,1) 

194 
4,6  

(3,8; 6,4) 
202 

0,74 
(0,56; 0,98) 

TAK 

FL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

7,8  
(4,6; 14,4) 

155 
5,6  

(3,8; 8,9) 
166 

0,83 
(0,60; 1,13) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

174 

   

  

   

 

3.10.9.3. Częstość przeżycia wolnego od wystąpienia istotnego 

klinicznie pogorszenia jakości życia 

Według danych wskazanych w publikacji Cheson 2017, w populacji iNHL oraz w podgrupie 

chorych na FL, odsetek chorych, u których odnotowano przeżycie wolne od klinicznie istotnego 

pogorszenia jakości życia tj. zmiany wyniku FACT-Lym TOI o ≥6 pkt względem wartości 

początkowych, był wyższy w grupie badanej niż w grupie kontrolnej, zarówno po 6 miesiącach 

okresu obserwacji jak i po 12 miesiącach.  

Z uwagi na brak informacji dotyczących liczby chorych, u których wystąpiło analizowane 

zdarzenie (n) oraz liczby chorych, u których prowadzono ocenę (N), określenie istotności 

statystycznej dla różnic między grupami nie było możliwe. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 
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Tabela 35. 
Częstość przeżycia wolnego od klinicznie istotnego pogorszenia jakości życia (ocena za pomocą kwestionariusza FACT-Lym TOI) 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Częstość przeżycia wolnego od klinicznie istotnego pogorszenia wyniku jakości życia tj.  
zmiany wyniku FACT-Lym TOI o ≥6 pkt względem wartości początkowych 

GADOLIN 
 (Cheson 2017) 

iNHL* ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

6 mies. n/d (54,9) b/d n/d (44,0) b/d n/o n/o n/o 

12 mies. n/d (46,3) b/d n/d (32,1) b/d n/o n/o n/o 

FL 
6 mies. n/d (52,8) b/d n/d (46,7) b/d n/o n/o n/o 

12 mies. n/d (45,0) b/d n/d (34,7) b/d n/o n/o n/o 

GRADE: jakość danych – średnia, waga punktu końcowego – krytyczna 

*wskaźnik oszacowany metodą Kaplan-Meier



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
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3.10.9.4. Zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym względem 

wartości początkowych 

W chwili rozpoczęcia badania, średnie wartości dla poszczególnych podskal kwestionariusza 

FACT-Lym i wyniku FACT-G, FACT-Lym TOI oraz FACT-Lym TOT były zbliżone między 

grupami. W czasie trwania leczenia w obu grupach odnotowano umiarkowane zmiany 

średniego wyniku względem wartości początkowych.  

W populacji chorych na iNHL istotną statystycznie różnicę między grupami, na korzyść 

badanej interwencji, wykazano dla średniej zmiany wyniku względem wartości początkowych 

w przypadku: wyniku domeny zdrowia fizycznego w 5. cyklu leczenia, wyniku domeny 

funkcjonowania w 5. cyklu, wyniku FACT-G w 5. cyklu i wyniku FACT-Lym TOI w 5. cyklu. W 

przypadku pozostałych analizowanych wyników nie wykazano istotnej statystycznie różnicy 

między grupami.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.
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Tabela 36. 
Zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym względem wartości początkowych 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
MD  

(95% CI) 
IS Średnia (SD)  

[jed.] 
N 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

Zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym względem wartości początkowych 

Domena zdrowia fizycznego 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

-0,77 (4,22) 137 -1,99 (5,07) 130 
1,22  

(0,10; 2,34) 
TAK 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
-0,63 (4,71) 135 -0,96 (5,23) 132 

0,33  
(-0,86; 1,52) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
0,77 (3,62) 94 0,31 (3,74) 67 

0,46  
(-0,70; 1,62) 

NIE 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
0,66 (4,60) 70 0,50 (4,26) 38 

0,16  
(-1,57; 1,89) 

NIE 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

0,12 (5,17) 58 -0,09 (4,15) 59 
0,21  

(-1,49; 1,91) 
NIE 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
1,09 (5,33) 18 0,31 (2,6) 7 

0,78  
(-2,35; 3,91) 

NIE 

Domena funkcjonowania społecznego/rodzinnego 

iNHL 
Ok. 5 mies.  

(5. cykl) 
-0,39 (4,40) 141 -0,82 (3,45) 129 

0,43  
(-0,51; 1,37) 

NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
MD  

(95% CI) 
IS Średnia (SD)  

[jed.] 
N 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

ok. 21  
(data odcięcia 1 
września 2014) 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
-0,91 (3,62) 138 -1,06 (4,69) 131 

0,15  
(-0,85; 1,15) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
-0,07 (4,81) 95 -0,14 (2,84) 67 

0,07  
(-1,11; 1,25) 

NIE 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
-0,14 (5,53) 72 0,13 (2,31) 38 

-0,27  
(-1,74; 1,20) 

NIE 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

-0,3 (5,36) 59 -0,47 (3,34) 59 
0,17  

(-1,44; 1,78) 
NIE 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
0,62 (4,01) 18 -0,64 (2,68) 7 

1,26  
(-1,46; 3,98) 

NIE 

Domena oceny emocjonalnej 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

0,50 (3,59) 144 0,32 (3,11) 131 
0,18  

(-0,61; 0,97) 
NIE 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
0,48 (3,97) 138 0,53 (3,59) 133 

-0,05  
(-0,95; 0,85) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
0,97 (3,29) 97 0,94 (3,42) 68 

0,03  
(-1,01; 1,07) 

NIE 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
0,84 (3,01) 72 -0,08 (3,98) 38 

0,92  
(-0,52; 2,36) 

NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
MD  

(95% CI) 
IS Średnia (SD)  

[jed.] 
N 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

0,1 (4,9) 61 0,03 (3,85) 58 
0,07  

(-1,51; 1,65) 
NIE 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
1,21 (4,68) 18 -0,43 (5,09) 7 

1,64  
(-2,71; 5,99) 

NIE 

Domena funkcjonowania 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

0,67 (5,48) 146 -0,88 (5,04) 131 
1,55  

(0,31; 2,79) 
TAK 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
0,00 (5,35) 140 -0,58 (5,68) 133 

0,58  
(-0,73; 1,89) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
1,58 (5,05) 97 0,81 (4,65) 67 

0,77  
(-0,73; 2,27) 

NIE 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
1,96 (6,63) 73 1,11 (4,82) 38 

0,85  
(-1,31; 3,01) 

NIE 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

0,66 (7,17) 63 -1,03 (4,95) 58 
1,69  

(-0,49; 3,87) 
NIE 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
2,61 (7,46) 18 1,45 (5,16) 7 

1,16  
(-3,99; 6,31) 

NIE 

Moduł dotyczący chłoniaka (FACT-Lym LYMS) 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
MD  

(95% CI) 
IS Średnia (SD)  

[jed.] 
N 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

1,26 (6,10) 143 0,88 (6,87) 130 
0,38  

(-1,17; 1,93) 
NIE 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
0,79 (7,99) 141 1,88 (7,18) 131 

-1,09  
(-2,89; 0,71) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
3,45 (6,36) 97 2,57 (6,65) 69 

0,88  
(-1,14; 2,90) 

NIE 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
3,23 (6,50) 73 2,53 (7,35) 38 

0,70  
(-2,07; 3,47) 

NIE 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

1,6 (7,73) 61 1,27 (7,04) 58 
0,33  

(-2,32; 2,98) 
NIE 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
4,95 (8,23) 17 1,29 (5,5) 7 

3,66  
(-1,99; 9,31) 

NIE 

Zmiana wyniku kwestionariusza FACT-G względem wartości początkowych 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

-0,04 (11,37) 137 -3,28 (11,72) 128 
3,24  

(0,46; 6,02) 
TAK 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
-1,08 (11,87) 133 -2,23 (13,8) 129 

1,15  
(-1,97; 4,27) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
3,33 (11,52) 93 2,28 (10,10) 65 

1,05  
(-2,34; 4,44) 

NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
MD  

(95% CI) 
IS Średnia (SD)  

[jed.] 
N 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
2,98 (15,28) 70 1,63 (11,44) 38 

1,35  
(-3,75; 6,45) 

NIE 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

0,72 (17,13) 58 -1,47 (11,29) 58 
2,19  

(-3,09; 7,47) 
NIE 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
5,46 (15,99) 18 0,52 (11,58) 7 

4,94  
(-6,38; 16,26) 

NIE 

Zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym TOI względem wartości początkowych 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

2,23 (14,34) 146 -1,55 (15,60) 132 
3,78  

(0,25; 7,31) 
TAK 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
0,44 (16,73) 142 -0,4 (17,9) 134 

0,84  
(-3,25; 4,93) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
6,56 (13,08) 97 3,34 (12,36) 69 

3,22  
(-0,69; 7,13) 

NIE 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
6,92 (16,37) 73 4,14 (14,46) 38 

2,78  
(-3,16; 8,72) 

NIE 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

4,8 (18,47) 63 -0,9 (15,31) 59 
5,70  

(-0,31; 11,71) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
MD  

(95% CI) 
IS Średnia (SD)  

[jed.] 
N 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
5,6 (20,67) 18 3,05 (11,34) 7 

2,55  
(-10,17; 15,27) 

NIE 

Zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym (wynik całkowity) względem wartości początkowych 

GADOLIN 
(Cheson 2017, 
EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ok. 5 mies.  
(5. cykl) 

1,47 (15,44) 136 -2,37 (16,63) 128 
3,84  

(-0,04; 7,72) 
NIE 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6. 

miesiąca) 
0,25 (18,5) 133 -0,11 (18,91) 130 

0,36  
(-4,16; 4,88) 

NIE 

do 6 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
6,85 (15,59) 95 5,08 (14,88) 66 

1,77  
(-3,00; 6,54) 

NIE 

do 12 mies. po 
zakończeniu fazy 

indukcji 
6,41 (20,02) 71 4,19 (17,76) 38 

2,22  
(-5,10; 9,54) 

NIE 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 
indukcji (ang. final 

follow-up) 

2,86 (22,89) 56 -0,18 (16,66) 58 
3,04  

(-4,33; 10,41) 
NIE 

Przedłużenie 
obserwacji o 6 

mies.  
10,93 (22,57) 17 1,8 (16,55) 7 

9,13  
(-7,16; 25,42) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
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3.10.9.5. Zmiana wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości 

początkowych 

W populacji chorych na iNHL średnia zmiana wyniku kwestionariusza EQ-5D względem 

wartości początkowych, w każdym analizowanym punkcie czasowym (zakończenie fazy 

indukcji i 2. miesiące od zakończenia fazy indukcji) była zbliżona w obu grupach. Nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic miedzy grupami. 

W publikacji NICE 2016 wskazano, że  wyniki kwestionariusza EQ-5D były ograniczone z 

powodu braku danych dla chorych w bardziej zaawansowanych stopniach chłoniaka. W 

publikacji NICE 2016 wskazano, że w ocenie Wnioskodawcy nie odnotowano istotnych 

statystycznie różnic w zakresie EQ-5D między grupami także w przypadku chorych na FL. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Tabela 37. 
Zmiana wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 
MD  

(95% CI) 
IS Średnia (SD)  

[jed.] 
N 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

Zmiana wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych 

Domena stanu zdrowia 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6 

miesiąca) 
0 (0,22) 135 0,03 (0,2) 123 

-0,03  
(-0,08; 0,02) 

NIE 

2. miesiące od 
zakończenia fazy 

indukcji 
0,03 (0,15) 122 0,07 (0,26) 32 

-0,04  
(-0,13; 0,05) 

NIE 

Wynik na skali VAS 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Zakończenie fazy 
indukcji (do 6 

miesiąca) 
6,09 (22,48) 129 6,75 (64,84) 119 

-0,66  
(-12,94; 11,62) 

NIE 

2. miesiące od 
zakończenia fazy 

indukcji 
7,43 (18,97) 114 5,2 (20,48) 30 

2,23  
(-5,88; 10,34) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.10.10. Głęboka remisja – brak choroby resztkowej 

W publikacji NICE 2016 wskazano, że wczesna identyfikacja chorych, u których występuje 

znaczne ryzyko nawrotu choroby jest ważne w celu optymalizacji leczenia. Dlatego też ocena 

obecności choroby resztkowej stanowi potencjalnie ważne narzędzie służące do wykrywania 

utrzymujących się resztkowych komórek nowotworowych oraz oceny skuteczności leczenia i 

długoterminowej prognozy wyników. W badaniu GADOLIN rearanżacje genów 

immunoglobulin oraz translokację chromosomów t(14;18) czyli charakterystyczną cechę u 

chorych na FL, wykorzystano jako markery i oceniano metodą reakcją łańcuchowej 

polimerazy. Status MRD oceniano w 1. dniu 4 cyklu leczenia oraz po zakończeniu fazy indukcji. 

Brak chory resztkowej oceniano w próbkach krwi obwodowej. W połowie czasu trwania fazy 

indukcji wczesną głęboką remisję odnotowano u około 77% chorych w grupie badanej i 40% 

chorych w grupie kontrolnej. Po zakończeniu leczenia indukcyjnego brak choroby resztkowej 

odnotowano u około 82% chorych w grupie badanej oraz u 43% chorych w grupie kontrolnej. 

Różnica między grupami dla tego punktu końcowego była znamienna statystycznie, a wartość 

parametru NNT wynosząca 3 wskazuje na dużą siłę badanej interwencji.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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Tabela 38. 
Częstość występowania głębokiej remisji, definiowanej jako brak choroby resztkowej 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR 
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

 Brak choroby resztkowej (ocena niezależnego komitetu)  

GADOLIN 
(ab.konf. Pott 

2015, NICE 
2016) 

iNHL 

ok. 21  
(data 

odcięcia 1 
września 

2014) 

W połowie 
fazy indukcji 

(ang. mid 
induction) 

30  
(76,9) 

39 
10 

(40,0) 
25 

5,00  
(1,68; 14,92) 

0,37  
(0,14; 0,60) 

3  
(2; 8) 

TAK 

Po 
zakończeniu 

leczenia 
indukcyjnego 

42  
(82,4) 

51 
18 

(42,9) 
42 

6,22 
(2,42; 16,00) 

0,39 
(0,21; 0,58) 

3  
(2; 5) 

TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Ocena bezpieczeństwa OBI + BEN→OBI vs 

BEN→OBS 

Bezpieczeństwo obinutuzumabu stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną w fazie indukcji, 

a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym (OBI+BENOBI), w porównaniu z 

bendamustyną stosowaną w monoterapii w leczeniu indukcyjnym, po którym chorzy 

poddawani są obserwacji, zostało ocenione na podstawie otwartego, randomizowanego 

badania III fazy – badanie GADOLIN.  

 

W niniejszej analizie przedstawiono wyniki dla populacji iNHL oraz jeśli takie dane były 

dostępne w odnalezionych publikacjach do badania GADOLIN, także dla podgrupy chorych 

na FL. 

 

Ocenę bezpieczeństwa w badaniu GADOLIN prowadzono w 3 fazach (zgodnie z informacją w 

rozdziale 3.8.2). W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki przedstawione łącznie dla 

wszystkich faz, a także, jeśli były one dostępne, wyniki dla fazy indukcji oraz dla fazy 

obserwacji (ang. follow-up). Dodatkowo w rozdziale 3.12 przedstawiono wyniki dla OBI 

stosowanego w badaniu GADOLIN w ramach leczenia podtrzymującego.  

 

Podobnie jak w przypadku oceny skuteczności, w analizie bezpieczeństwa także 

przedstawiono wyniki dla analizy pierwotnej – data odcięcia danych 1 września 2014 roku i dla 

zaktualizowanej analizy – data odcięcia danych 1 maja 2015 roku. 

 

Szczegółowe wyniki przedstawiono w poniższych rozdziałach. 
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3.11.1. Ciężkie działania niepożądane 

W badaniu GADOLIN dla żadnej z rozpatrywanych kategorii ciężkich działań niepożądanych 

nie odnotowano występowania istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.
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Tabela 39. 
Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie działania niepożądane 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Nowowirusowe zapalenie 
żołądka i jelit 

ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zapalenie wątroby typu B 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Półpasiec 2 (1,0) 194 3 (1,5) 198 
0,68  

(0,11; 4,10) 
-0,005  

(-0,03; 0,02) 
NIE 

Zakażenia 0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14  

(0,01; 2,20) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Zakażenie dolnych dróg 
oddechowych 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zakażenie płuc 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02  

(0,06; 16,44) 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Zapalenie płuc wywołane przez 
Pneumocystis jirovecii  

0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14  

(0,01; 2,20) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Zapalenie płuc 2 (1,0) 194 6 (3,0) 198 
0,33  

(0,07; 1,67) 
-0,02  

(-0,05; 0,01) 
NIE 

Cytomegalowirusowe zapalenie 
płuc 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Posocznica wywołana przez 
bakterie Pseudomonas 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Posocznica 3 (1,5) 194 4 (2,0)* 198 
0,76  

(0,17; 3,45) 
-0,005  

(-0,03; 0,02) 
NIE 

Zakażenie dróg moczowych 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Posocznica dróg moczowych 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Ostra białaczka mieloblastyczna 

ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

1 (0,5)* 194 1 (0,5)* 198 
1,02  

(0,06; 16,44) 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Rak pęcherza 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Mięśniakomięsak 
gładkokomórkowy 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Białaczka 0 (0,0) 194 1 (0,5)* 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zespół mielodysplastyczny 2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05  

(0,18; 22,82) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Leukopenia 

ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Neutropenia 5 (2,6) 194 1 (0,5) 198 
5,21  

(0,60; 45,02) 
0,02  

(-0,004; 0,05) 
NIE 

Małopłytkowość 4 (2,1) 194 0 (0,0) 198 
7,66  

(1,07; 54,81) 
0,02  

(-0,002; 0,04) 
NIE 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Odwodnienie 

ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Hipokaliemia 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zespół rozpadu guza 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zaburzenia układu nerwowego 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Zmiany obecne w ośrodkowym 
układzie nerwowym 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Ból głowy 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Omdlenie 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zaburzenia naczyniowe 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Niedociśnienie 
ok. 21  

(data odcięcia 1 września 
2014) 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zaburzenia serca 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Migotanie przedsionków 

ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Trzepotanie przedsionków 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Niewydolność serca 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zawał mięśnia sercowego 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia żołądka i jelit 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Krwotok w przewodzie 
pokarmowym 

ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Biegunka 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Perforacja w obrębie jelita 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Obstrukcja jelita grubego 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zapalenie trzustki 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Wymioty 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Nudności 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Skurcz oskrzeli 

ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Hipoksja 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Wysięk w opłucnej 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zatorowość płucna 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Pogorszenie zdrowia fizycznego ok. 21  
(data odcięcia 1 września 

2014) 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Gorączka 2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05  

(0,18; 22,82) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Reakcje związane z wlewem 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 

6 (3,1) 194 3 (1,5) 198 
2,07  

(0,51; 8,41) 
0,02  

(-0,01; 0,05) 
NIE 

Pseudotętniak naczyń 1 (0,5)* 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Uwarunkowania społeczne 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Problemy społeczne 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 
0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 

0,14  
(0,003; 6,96) 

-0,01  
(-0,02; 0,01) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna  

*w tym zdarzenie prowadzące do zgonu (5. stopień nasilenia)
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3.11.2. Działania niepożądane 

3.11.2.1. Działania niepożądane ogółem 

Działania niepożądane ogółem o 3. stopniu nasilenia, u chorych na iNHL odnotowano u 24,2% 

chorych w grupie badanej i u 28,3% chorych w grupie kontrolnej. W czasie fazy indukcji 

działania te wystąpiły odpowiednio u 22,7% chorych i 27,8% chorych. Nie odnotowano 

istotnych statystycznie różnic między grupami dla częstości występowania działań 

niepożądanych ogółem o 3. stopniu nasilenia (zarówno w przypadku oceny dla wszystkich faz 

badania jak i oceny dla fazy indukcji). 

Działania niepożądane ogółem o 4. stopniu nasilenia ogółem odnotowano u 28,4% chorych w 

grupie badanej i u 18,7% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami w przypadku 

oceny dla wszystkich faz badania była istotna statystycznie. Należy zauważyć, że w przypadku 

oceny dla fazy indukcji nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy między grupami. 

W przypadku analizy częstości występowania działań niepożądanych ogółem w podgrupach 

chorych (chorzy <65 r.ż. i chorzy ≥65 r.ż. oraz chorzy z klirensem kreatyniny w chwili 

rozpoczęcia badania <50 ml/min i chorzy z klirensem ≥50 ml/min) nie wykazano występowania 

istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
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Tabela 40. 
Częstość występowania działań niepożądanych ogółem 

Badanie 
(publikacja) 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Działania niepożądane ogółem 

Populacja iNHL ogółem 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 47 (24,2) 194 56 (28,3) 198 
0,81 

(0,52; 1,27) 
-0,04 

(-0,13; 0,05) 
n/d NIE 

Faza  
indukcji 

44 (22,7) 194 55 (27,8) 198 
0,76  

(0,48; 1,21) 
-0,05  

(-0,14; 0,03) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 55 (28,4) 194 37 (18,7) 198 
1,72 

(1,07; 2,77) 
0,10 

(0,01; 0,18) 
10  

(5; 100) 
TAK 

Faza  
indukcji 

45 (23,2) 194 33 (16,7) 198 
1,51  

(0,92; 2,49) 
0,07  

(-0,01; 0,14) 
n/d NIE 

Populacja iNHL – Chorzy <65 r.ż. 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
Ogółem 

110 
(95,7) 

115 106 (93,8) 113 
1,45  

(0,45; 4,72) 
0,02  

(-0,04; 0,08) 
n/d NIE 

Populacja iNHL – Chorzy ≥65 r.ż. 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
Ogółem 83 (93,3) 89 84 (91,3) 92 

1,32  
(0,44; 3,96) 

0,02  
(-0,06; 0,10) 

n/d NIE 

Populacja iNHL – Chorzy z klirensem kreatyniny w chwili rozpoczęcia badania <50 ml/min 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
Ogółem 13 (86,7) 15 18 (100,0) 18 

0,15  
(0,01; 3,29) 

-0,13  
(-0,33; 0,06) 

n/d NIE 

Populacja iNHL – Chorzy z klirensem kreatyniny w chwili rozpoczęcia badania ≥50 ml/min 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
Ogółem 

179 
(95,2) 

188 172 (92,0) 187 
1,73  

(0,74; 4,07) 
0,03  

(-0,02; 0,08) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.2. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zakażenia i 

zarażenia pasożytnicze o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych 

statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

198 

   

  

   

 

Tabela 41. 
Częstość występowania zakażeń i zarażeń pasożytniczych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze  

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 7 (3,6) 194 13 (6,6) 198 
0,53 

(0,21; 1,37) 
-0,03 

(-0,07; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

5 (2,6) 194 11 (5,6) 198 
0,45  

(0,15; 1,32) 
-0,03  

(-0,07; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 4 (2,1) 194 3 (1,5) 198 
1,37 

(0,30; 6,20) 
0,01 

(-0,02; 0,03) 
NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 3 (1,5) 198 
0,68  

(0,11; 4,10) 
-0,005  

(-0,03; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Posocznica 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 2 (1,0) 198 
1,54 

(0,25; 9,31) 
0,01 

(-0,02; 0,03) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51  

(0,05; 5,65) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie płuc 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 5 (2,5) 198 
0,40 

(0,08; 2,10) 
-0,01 

(-0,04; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 5 (2,5) 198 
0,40 

(0,08; 2,10) 
-0,01 

(-0,04; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 

0,14 
(0,003; 6,96) 

-0,01 
(-0,02; 0,01) 

NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Cytomegalowirusowe 
zapalenie 

naczyniówki i 
siatkówki 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Posocznica moczowa 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Półpasiec 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 3 (1,5) 198 
0,34 

(0,03; 3,27) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02  

(0,06; 16,44) 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenie płuc 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenie dolnych 
dróg oddechowych 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenie dróg 
moczowych 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenie górnych 
dróg oddechowych 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54 
(0,15; 380,22) 

0,01 
(-0,01; 0,02) 

NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gronkowcowe 
zapalenie skóry 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Norowirusowe 
zapalenie żołądka i 

jelit 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenie 3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14  

(0,01; 2,20) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14  

(0,01; 2,20) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie mieszków 
włosowych 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie wątroby 
typu B 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.3. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i 

polipy)  

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii nowotwory 

łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie 

odnotowano występowania istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 42. 
Częstość występowania nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych (w tym torbieli i polipów) 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Nowotwory 
łagodne, złośliwe i 

nieokreślone (w 
tym torbiele i 

polipy) ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 2 (1,0) 198 
1,02 

(0,14; 7,32) 
0,00 

(-0,02; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Mięśniakomięsak 
gładkokomórkowy 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Rak pęcherza 
moczowego 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zespół mielodys-
plastyczny 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05 

(0,18; 22,82) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.4. Zaburzenia krwi i układu chłonnego  

Zaburzenia krwi i układu chłonnego ogółem o 3.  lub 4. stopniu nasilenia występowały ze 

zbliżoną częstością w analizowanych grupach. Nie odnotowano występowania istotnej 

statystycznie różnicy miedzy grupami dla częstości występowania tych zaburzeń ogółem 

(zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania jak i analizy dla fazy indukcji).  W 

przypadku analizy poszczególnych zdarzeń z rozpatrywanej kategorii, jedynie dla 

małopłytkowości o 3. stopniu nasilenia występującej w fazie indukcji odnotowano istotną 

statystycznie różnicę na korzyść grupy badanej.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 43. 
Częstość występowania zaburzeń krwi i układu chłonnego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia krwi 
i układu 

chłonnego 
ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 37 (19,1) 194 37 (18,7) 198 
1,03 

(0,62; 1,70) 
0,00 

(-0,07; 0,08) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

31 (16,0) 194 38 (19,2) 198 
0,80  

(0,48; 1,35) 
-0,03  

(-0,11; 0,04) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 44 (22,7) 194 31 (15,7) 198 
1,58 

(0,95; 2,63) 
0,07 

(-0,01; 0,15) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

37 (19,1) 194 30 (15,2) 198 
1,32  

(0,78; 2,24) 
0,04  

(-0,04; 0,11) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka 
neutropeniczna 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 6 (3,0) 198 
0,85 

(0,25; 2,82) 
-0,005 

(-0,04; 0,03) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

4 (2,1) 194 6 (3,0) 198 
0,67  

(0,19; 2,43) 
-0,01  

(-0,04; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05 

(0,18; 22,82) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05 

(0,18; 22,82) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Leukopenia 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 2 (1,0) 198 
1,02 

(0,14; 7,32) 
0,00 

(-0,02; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14  

(0,01; 2,20) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

ok. 21 (data 
odcięcia  

1 września 2014) 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Neutropenia 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 25 (12,9) 194 24 (12,1) 198 
1,07 

(0,59; 1,95) 
0,01 

(-0,06; 0,07) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

22 (11,3) 194 24 (12,1) 198 
0,93  

(0,50; 1,72) 
-0,01  

(-0,07; 0,06) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 34 (17,5) 194 24 (12,1) 198 
1,54 

(0,88; 2,71) 
0,05 

(-0,02; 0,12) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

27 (13,9) 194 24 (12,1) 198 
1,17  

(0,65; 2,11) 
0,02  

(-0,05; 0,08) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Niedokrwistość 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 6 (3,1) 194 11 (5,6) 198 
0,54 

(0,20; 1,50) 
-0,02 

(-0,06; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

6 (3,1) 194 11 (5,6) 198 
0,54 

(0,20; 1,50) 
-0,02 

(-0,06; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Małopłytkowość 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 11 (5,7) 194 20 (10,1) 198 
0,53 

(0,25; 1,15) 
-0,04 

(-0,10; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

10 (5,2) 194 21 (10,6) 198 
0,46  

(0,21; 1,00) 
-0,05  

(-0,11; -0,002) 

20  
(10; 
500) 

TAK 

4. stopień Ogółem 9 (4,6) 194 5 (2,5) 198 
1,88 

(0,62; 5,71) 
0,02 

(-0,02; 0,06) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

ok. 21 (data 
odcięcia  

1 września 2014) 

Faza 
indukcji 

9 (4,6) 194 4 (2,0) 198 
2,36  

(0,71; 7,79) 
0,03  

(-0,01; 0,06) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Limfopenia 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01)  
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Niedokrwistość 
autoimmuno- 
hemolityczna 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.5. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

metabolizmu i odżywiania o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania 

istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 44. 
Częstość występowania zaburzeń metabolizmu i odżywiania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
metabolizmu i 

odżywiania 
ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 4 (2,1) 194 5 (2,5) 198 
0,81 

(0,21; 3,07) 
-0,005 

(-0,03; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

4 (2,1) 194 5 (2,5) 198 
0,81 

(0,21; 3,07) 
-0,005 

(-0,03; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Hiperurykemia 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Hipofosfatemia 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51 

(0,05; 5,65) 
-0,005 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51 

(0,05; 5,65) 
-0,005 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Hipoglikemia 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Hipoproteinemia 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zespół rozpadu 
guza 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Hipokaliemia 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,20 

(0,01; 4,24) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,20 

(0,01; 4,24) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Odwodnienie 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zmniejszenie  
łaknienia 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,20 

(0,01; 4,24) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,20 

(0,01; 4,24) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

  



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.6. Zaburzenia układu nerwowego 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

układu nerwowego o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych 

statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
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Tabela 45.  
Częstość występowania zaburzeń układu nerwowego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia układu nerwowego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
układu 

nerwowego 
ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 4 (2,0) 198 
0,51 

(0,09; 2,79) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 4 (2,0) 198 
0,25  

(0,03; 2,27) 
-0,02  

(-0,04; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Ból głowy 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Omdlenie 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51 

(0,05; 5,65) 
-0,005 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14 

(0,01; 2,20) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Stan 
przedomdleni-

owy 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zmiana w 
obrębie 

ośrodkowego 
układu 

nerwowego 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.7. Zaburzenia oka 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia oka 

o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych statystycznie różnic 

między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 46. 
Częstość występowania zaburzeń oka 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia oka 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
oka ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Zaćma 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.8. Zaburzenia serca 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłącznie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

serca o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych statystycznie 

różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 47.  
Częstość występowania zaburzeń serca 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia serca 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
serca ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 121,67) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 121,67) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Migotanie 
przedsionków 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Niewydolność 
serca 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54 
(0,15; 380,22) 

0,01 
(-0,01; 0,02) 

NIE 
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których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Trzepotanie 
przedsionków 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Zawał 
mięśnia 

sercowego 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.9. Zaburzenia naczyniowe 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

naczyniowe o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych 

statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 48. 
Częstość występowania zaburzeń naczyniowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia naczyniowe 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
naczyniowe 

ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 4 (2,1) 194 1 (0,5) 198 
4,15 

(0,46; 37,44) 
0,02 

(-0,01; 0,04) 
NIE 

Faza 
indukcji 

4 (2,1) 194 1 (0,5) 198 
4,15 

(0,46; 37,44) 
0,02 

(-0,01; 0,04) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Nadciśnienie 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Niedociśnienie 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Przełom 
nadciśnieniowy 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Uderzenia 
gorąca 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

  

  



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.10. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 

śródpiersia 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem o 3. stopniu nasilenia 

wystąpiły w badaniu GADOLIN u 2,6% chorych w grupie badanej i nie wystąpiły u żadnego 

chorego w grupie kontrolnej. Różnica miedzy grupami była istotna statystycznie. Istotnej 

różnicy nie odnotowano w przypadku analizy wyłącznie dla fazy indukcji. 

Nie odnotowano występowania istotnej statystycznie różnicy miedzy grupami dla częstości 

występowania zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem o 4. 

stopniu nasilenia (zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania jak i analizy dla 

fazy indukcji).  Różnic istotnych statystycznie nie odnotowano także w przypadku częstości 

występowania poszczególnych zdarzeń w ramach rozpatrywanej kategorii. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
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zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 49. 
Częstość występowania zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Zaburzenia 
układu 

oddechowego, 
klatki 

piersiowej i 
śródpiersia 

ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 0 (0,0) 198 
7,70 

(1,32; 44,87) 
0,03 

(0,002; 0,05) 
33  

(20; 500) 
TAK 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 194 0 (0,0) 198 
7,62  

(0,79; 73,71) 
0,02  

(-0,004; 0,04) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 4 (2,1) 194 0 (0,0) 198 
7,66 

(1,07; 54,81) 
0,02 

(-0,002; 0,04) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

4 (2,1) 194 0 (0,0) 198 
7,66 

(1,07; 54,81) 
0,02 

(-0,002; 0,04) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Niedotlenienie 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 0 (0,0) 198 
7,62 

(0,79; 73,71) 
0,02 

(-0,004; 0,04) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 194 0 (0,0) 198 
7,62 

(0,79; 73,71) 
0,02 

(-0,004; 0,04) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Duszność 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe 
do obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Mokry kaszel 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Obrzęk krtani 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Skurcz oskrzeli 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Śródmiąższowa 
choroba płuc 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Uczucie ucisku 
w gardle 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Wysięk 
opłucnowy 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Zatorowość 
płucna 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe 
do obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.11. Zaburzenia żołądka i jelit 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

żołądka i jelit o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych 

statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 50. 
Częstość występowania zaburzeń żołądka i jelit 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia żołądka i jelit 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
żołądka i jelit 

ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 8 (4,1) 194 7 (3,5) 198 
1,17 

(0,42; 3,30) 
0,01 

(-0,03; 0,04) 
NIE 

Faza indukcji 7 (3,6) 194 7 (3,5) 198 
1,02  

(0,35; 2,97) 
0,00  

(-0,04; 0,04) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 121,67) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Faza indukcji 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 121,67) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Nudności 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 6 (3,0) 198 
0,33 

(0,07; 1,67) 
-0,02 

(-0,05; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 2 (1,0) 194 6 (3,0) 198 
0,33 

(0,07; 1,67) 
-0,02 

(-0,05; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wymioty 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 121,67) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Faza indukcji 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 121,67) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Biegunka 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51 

(0,05; 5,65) 
-0,005 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51 

(0,05; 5,65) 
-0,005 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Krwotok w 
obrębie 

żołądka i jelit 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Obrzęk 
podniebienia 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Perforacja 
jelita 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wrzód w 
obrębie jamy 

ustnej 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie 
trzustki 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Niedrożność 
jelita grubego 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 

0,14 
(0,003; 6,96) 

-0,01 
(-0,02; 0,01) 

NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.12. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

wątroby i dróg żółciowych o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania 

istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 51. 
Częstość występowania zaburzeń wątroby i dróg żółciowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia wątroby 
i dróg żółciowych 

ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02 

(0,06; 16,44) 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Cholestaza 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Hepatotoksyczność 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

ok. 21 (data 
odcięcia  

1 września 2014) 
Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

NIE 

Stłuszczenie 
wątroby 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.13. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia skóry 

i tkanki podskórnej o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych 

statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 52. 
Częstość występowania zaburzeń skóry i tkanki podskórnej 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
skóry i tkanki 
podskórnej 

ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 1 (0,5) 198 
3,09 

(0,32; 30,01) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Faza indukcji 3 (1,5) 194 1 (0,5) 198 
3,09 

(0,32; 30,01) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Świąd 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wysypka 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54 
(0,15; 380,22) 

0,01 
(-0,01; 0,02) 

NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wysypka ze 
świądem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wysypka 
uogólniona 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.14. Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

nerek i dróg moczowych o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania istotnych 

statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 53. 
Częstość występowania zaburzeń nerek i dróg moczowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
nerek i dróg 
moczowych 

ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Ostra 
niewydolność 

nerek 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.16. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii zaburzenia 

ogólne i stany w miejscu podania o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania 

istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 54. 
Częstość występowania zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
ogólne i stany w 

miejscu 
podania ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 8 (4,1) 194 5 (2,5) 198 
1,66 

(0,53; 5,17) 
0,02 

(-0,02; 0,05) 
NIE 

Faza indukcji 7 (3,6) 194 5 (2,5) 198 
1,44  

(0,45; 4,63) 
0,01  

(-0,02; 0,04) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Astenia 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05 

(0,18; 22,82) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05 

(0,18; 22,82) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zmęczenie 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 4 (2,0) 198 
0,51 

(0,09; 2,79) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 2 (1,0) 194 4 (2,0) 198 
0,51 

(0,09; 2,79) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

4. stopień Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

ok. 21 (data 
odcięcia  

1 września 2014) 
Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Dreszcze 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Ogólne 
pogorszenie 
fizycznego 

stanu zdrowia 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie błony 
śluzowej 

3. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza indukcji 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza indukcji 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

247 

   

  

   

 

3.11.2.17. Badania diagnostyczne 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii 

nieprawidłowości w badaniach diagnostycznych o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano 

występowania istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 55. 
Częstość występowania nieprawidłowości w badaniach diagnostycznych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Nieprawidłowości w badaniach diagnostycznych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Nieprawidłowości 
w badaniach 

diagnostycznych 
ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Zwiększona 
aktywność 

aminotransferazy 
alaninowej 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

  



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.2.18. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

Dane przedstawione dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku wskazują, że w badaniu 

GADOLIN zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania, jak i analizy wyłączanie 

dla fazy indukcji, dla żadnego ze zdarzeń rozpatrywanych w ramach kategorii urazy, zatrucia 

i powikłania po zabiegach o 3. lub 4. stopniu nasilenia, nie odnotowano występowania 

istotnych statystycznie różnic między grupami. Reakcje związane z wlewem ogółem 

odnotowano w czasie trwania badania (wszystkie fazy) u zbliżonego odsetka chorych w grupie 

badanej i kontrolnej (odpowiednio 69,1% i 63,1% chorych). Żadna z reakcji związanych z 

wlewem nie doprowadziła do zgonu chorego (w żadnej z grup nie odnotowano reakcji o 5. 

stopniu nasilenia).   

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 56. 
Częstość występowania urazów, zatruć i powikłań po zabiegach 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Urazy, 
zatrucia i 

powikłania po 
zabiegach 

ogółem 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 16 (8,2) 194 10 (5,1) 198 
1,69 

(0,75; 3,82) 
0,03 

(-0,02; 0,08) 
NIE 

Faza 
indukcji 

16 (8,2) 194 10 (5,1) 198 
1,69 

(0,75; 3,82) 
0,03 

(-0,02; 0,08) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 1 (0,5) 198 
5,21 

(0,60; 45,02) 
0,02 

(-0,004; 0,05) 
NIE 

Faza 
indukcji 

5 (2,6) 194 1 (0,5) 198 
5,21 

(0,60; 45,02) 
0,02 

(-0,004; 0,05) 
NIE 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Reakcje 
związane z 

wlewem 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 134 (69,1) 194 124 (62,6) 198 

1,33  
(0,88; 2,03) 

0,06  
(-0,03; 0,16) 

NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 16 (8,2) 194 10 (5,1) 198 
1,69 

(0,75; 3,82) 
0,03 

(-0,02; 0,08) 
NIE 

Faza 
indukcji 

16 (8,2) 194 10 (5,1) 198 
1,69 

(0,75; 3,82) 
0,03 

(-0,02; 0,08) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 1 (0,5) 198 
5,21 

(0,60; 45,02) 
0,02 

(-0,004; 0,05) 
NIE 

Faza 
indukcji 

5 (2,6) 194 1 (0,5) 198 
5,21 

(0,60; 45,02) 
0,02 

(-0,004; 0,05) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3. Ciężkie zdarzenia niepożądane 

3.11.3.1. Ciężkie zdarzenia niepożądane ogółem 

W publikacji EMA 2016 wskazano, że u chorych na FL ciężkie zdarzenia niepożądane ogółem 

wystąpiły w czasie około 24 miesięcy okresu obserwacji u 39,0% chorych w grupie badanej i 

u 34,5% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami nie była istotna statystycznie.  

Według danych przedstawionych z datą odcięcia 1 maja 2015, ciężkie zdarzenia niepożądane 

ogółem u chorych z populacji iNHL odnotowano u zbliżonego odsetka chorych w grupie 

badanej i kontrolnej (analiz dla wszystkich faz badania: odpowiednio 41,2% chorych i 35,6% 

chorych). W populacji iNHL nie wykazano występowania istotnej statystycznie różnicy między 

grupami zarówno dla częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych ogółem w 

czasie trwania całego badania jak i w przypadku fazy indukcji oraz fazy obserwacji (ang. follow-

up). Istotnych statystycznie różnic miedzy grupami nie odnotowano także w przypadku analizy 

w podgrupach (chorzy <65 r.ż. i chorzy ≥65 r.ż. oraz chorzy z klirensem kreatyniny w chwili 

rozpoczęcia badania <50 ml/min i chorzy z klirensem ≥50 ml/min).  

Również w przypadku danych z datą odcięcia 1 kwietnia 2016 r., ciężkie zdarzenia 

niepożądane ogółem u chorych z populacji iNHL odnotowano u zbliżonego odsetka chorych 

w grupie badanej i kontrolnej. Różnica między grupami nie była istotna statystycznie. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 57. 
Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych ogółem 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zdarzenia niepożądane ogółem 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Ciężkie zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 74 (38,1) 194 65 (32,8) 198 
1,26 

(0,83; 1,91) 
0,05 

(-0,04; 0,15) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Faza 
indukcji 

53 (27,3) 194 42 (21,2) 198 
1,40  

(0,88; 2,22) 
0,06  

(-0,02; 0,15) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 84 (41,2) 204 73 (35,6) 205 
1,27  

(0,85; 1,89) 
0,06  

(-0,04; 0,15) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Faza 
indukcji 

58 (28,4) 204 44 (21,5) 205 
1,45  

(0,93; 2,28) 
0,07  

(-0,01; 0,15) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Follow-up 25 (15,2) 164 35 (18,5) 189 
0,79  

(0,45; 1,39) 
-0,03  

(-0,11; 0,05) 
NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
Ogółem 89 (43,6) 204 75 (36,9) 203* 

1,32  
(0,89; 1,96) 

0,07  
(-0,03; 0,16) 

NIE 

Chorzy na FL 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Ciężkie zdarzenia 
niepożądane 

ogółem  

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 64 (39,0) 164 58 (34,5) 168 
1,21  

(0,78; 1,90) 
0,05  

(-0,06; 0,15) 
NIE 

Populacja iNHL – Chorzy <65 r.ż. 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ciężkie zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 35 (30,4) 115 31 (27,4) 113 
1,16  

(0,65; 2,05) 
0,03  

(-0,09; 0,15) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Populacja iNHL – Chorzy ≥65 r.ż. 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ciężkie zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 49 (55,1) 89 42 (45,7) 92 
1,46  

(0,81; 2,62) 
0,09  

(-0,05; 0,24) 
NIE 

Populacja iNHL – Chorzy z klirensem kreatyniny w chwili rozpoczęcia badania <50 ml/min 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ciężkie zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 10 (66,7) 15 10 (55,6) 18 
1,60  

(0,39; 6,62) 
0,11  

(-0,22; 0,44) 
NIE 

Populacja iNHL – Chorzy z klirensem kreatyniny w chwili rozpoczęcia badania ≥50 ml/min 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ciężkie zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 73 (38,8) 188 63 (33,7) 187 
1,25  

(0,82; 1,91) 
0,05  

(-0,05; 0,15) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*analiza dla wszystkich chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, z wykluczeniem 2 chorych którzy w czasie leczenia podtrzymującego przeszli do 
grupy badanej



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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W badaniu GADOLIN w ramach poszczególnych kategorii ciężkich zdarzeń niepożądanych 

nie odnotowano występowania znamiennych statystycznie różnic między grupami. 

W poniższych podrozdziałach przedstawiono dane szczegółowe. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3.2. Ciężkie zakażenia i zarażenia pasożytnicze  

Tabela 58. 
Częstość występowania ciężkich zakażeń i zarażeń pasożytniczych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze ogółem 

ok. 21 (data odcięcia 
1 września 2014) 

Ogółem 31 (16,0) 194 30 (15,2) 198 
1,07 

(0,62; 1,84) 
0,01 

(-0,06; 0,08) 
NIE 

Faza 
indukcji 

15 (7,7) 194 22 (11,1) 198 
0,67  

(0,34; 1,33) 
-0,03  

(-0,09; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Posocznica 
ok. 21 (data odcięcia 

1 września 2014) 

Ogółem 6 (3,1) 194 7 (3,5) 198 
0,87  

(0,29; 2,64) 
-0,004  

(-0,04; 0,03) 
NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 6 (3,0) 198 
0,33  

(0,07; 1,67) 
-0,02  

(-0,05; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie płuc 
ok. 21 (data odcięcia 

1 września 2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 10 (5,1) 198 
0,50  

(0,17; 1,48) 
-0,02  

(-0,06; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 194 6 (3,0) 198 
0,50  

(0,12; 2,04) 
-0,01  

(-0,04; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Atypowe zapalenie płuc 

ok. 21 (data odcięcia 
1 września 2014) 

Ogółem 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02  

(0,06; 16,44) 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Zapalenie oskrzeli 0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14  

(0,01; 2,20) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Zapalenie płuc i oskrzeli 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zakażenie związane z 
urządzeniem 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zapalenie wsierdzia 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Posocznica wywołana 
przez Escherichia 

2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Posocznica wywołana 
przez grzyby 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zapalenie żołądka i jelit 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zakażenie dolnych dróg 
oddechowych 

2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05  

(0,18; 22,82) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Posocznica 
neutropeniczna 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zapalenie płuc wywołane 
przez Pneumocystis 

jirovecii 
1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54  
(0,15; 380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

Zapalenie zatok 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Posocznica wywołana 
przez bakterie 

Staphylococcal 
1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54  
(0,15; 380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

Zakażenie zęba 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zakażenie górnych dróg 
oddechowych 

2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05  

(0,18; 22,82) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zakażenie dróg 
moczowych 

2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3.3. Ciężkie nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)  

Tabela 59. 
Częstość występowania ciężkich nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych (w tym torbieli i polipów) 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Rak gruczołowy 

ok. 21(data 
odcięcia 1 września 

2014) 
Ogółem 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Rak przewodów 
żółciowych 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Rak jelita grubego 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Białaczka 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Czerniak złośliwy 1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02  

(0,06; 16,44) 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Paraneoplastyczna 
pęcherzyca 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Czerwienica prawdziwa 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Rak nerki 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Rak płaskonabłonkowy 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Chłoniak z komórek T 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Rak tarczycy 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.11.3.4. Ciężkie zaburzenia krwi i układu chłonnego  

Tabela 60. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń krwi i układu chłonnego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia krwi i układu chłonnego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia krwi i 
układu chłonnego 

ogółem 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 20 (10,3) 194 11 (5,6) 198 
1,95 

(0,91; 4,20) 
0,05 

(-0,01; 0,10) 
NIE 

Faza 
indukcji 

17 (8,8) 194 8 (4,0) 198 
2,28  

(0,96; 5,42) 
0,05  

(-0,001; 0,10) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka 
neutropeniczna 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 8 (4,1) 194 6 (3,0) 198 
1,38 

(0,47; 4,04) 
0,01 

(-0,03; 0,05) 
NIE 

Faza 
indukcji 

7 (3,6) 194 6 (3,0) 198 
1,20  

(0,40; 3,63) 
0,01  

(-0,03; 0,04) 
NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Neutropenia 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 

Ogółem 6 (3,1) 194 1 (0,5) 198 
6,29  

(0,75; 52,72) 

0,03  
(-0,0004; 

0,05) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Faza 
indukcji 

5 (2,6) 194 1 (0,5) 198 
5,21  

(0,60; 45,02) 
0,02  

(-0,004; 0,05) 
NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ab.konf. Sehn 

2015) 
Niedokrwistość 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 3 (1,5) 198 
1,02 

(0,20; 5,12) 
0,00 

(-0,02; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Małopłytkowość 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 

Ogółem 4 (2,1) 194 0 (0,0) 198 
7,66  

(1,07; 54,81) 
0,02  

(-0,002; 0,04) 
NIE 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 194 0 (0,0) 198 
7,62  

(0,79; 73,71) 
0,02  

(-0,004; 0,04) 
NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Agranulocytoza 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 
Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54  
(0,15; 380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. Sehn 

2015) 

Leukopenia 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 

0,14  
(0,003; 6,96) 

-0,01  
(-0,02; 0,01) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.11.3.5. Ciężkie zaburzenia układu immunologicznego  

Tabela 61. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu immunologicznego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia układu immunologicznego 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Choroba-przeszczep 
przeciw 

gospodarzowi 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
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3.11.3.6. Ciężkie zaburzenia metabolizmu i odżywiania  

Tabela 62. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń metabolizmu i odżywiania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zburzenia metabolizmu i odżywiania 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Odwodnienie 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 

1 (0,5) 194 1 (0,5) 198 
1,02  

(0,06; 16,44) 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Hiperglikemia 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zespół rozpadu 
guza 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.11.3.7. Ciężkie zaburzenia psychiczne  

Tabela 63. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń psychicznych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zburzenia psychiczne 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Niepokój 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 
Ogółem 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Mania 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.11.3.8. Ciężkie zaburzenia układu nerwowego  

Tabela 64. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu nerwowego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia układu nerwowego 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Ból głowy 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Udar niedokrwienny 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Stan 
przedomdleniowy 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 
380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

Krwotok 
podpajęczynówkowy 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Omdlenie 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 
380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3.9. Ciężkie zaburzenia oka  

Tabela 65. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń oka 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia oka 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Martwicze zapalenie 
siatkówki 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.11.3.10. Ciężkie zaburzenia serca  

Tabela 66. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń serca 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia serca 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Migotanie 
przedsionków ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 
Ogółem 

2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Niewydolność serca 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Choroba naczyń 
wieńcowych 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zawał mięśnia 
sercowego 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Arytmia napadowa 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.11.3.11. Ciężkie zaburzenia naczyniowe  

Tabela 67. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń naczyniowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia naczyniowe 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Zakrzepica żył 
głębokich ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 
Ogółem 

0 (0,0) 

194 

1 (0,5) 

198 

0,14  
(0,003; 6,96) 

-0,01  
(-0,02; 0,01) 

NIE 

Niedociśnienie 1 (0,5) 2 (1,0) 
0,51  

(0,05; 5,65) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
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3.11.3.12. Ciężkie zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia  

Tabela 68. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Chłonka w jamie 
opłucnowej 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Rozedma 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Zachłystowe 
zapalnie płuc 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Odma opłucnowa 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zatorowość płucna 0 (0,0) 194 3 (1,5) 198 
0,14  

(0,01; 1,32) 
-0,02  

(-0,03; 0,004) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.11.3.13. Ciężkie zaburzenia żołądka i jelit  

Tabela 69. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń żołądka i jelit 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia żołądka i jelit 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia żołądka i 
jelit ogółem 

ok. 21(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 10 (5,2) 194 8 (4,0) 198 
1,29 

(0,50; 3,34) 
0,01 

(-0,03; 0,05) 
NIE 

Faza 
indukcji 

8 (4,1) 194 6 (3,0) 198 
1,38  

(0,47; 4,04) 
0,01  

(-0,03; 0,05) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Biegunka 
ok. 21(data odcięcia 1 

września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 4 (2,0) 198 
0,14 

(0,02; 0,97) 
-0,02 

(-0,04; 0,002) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 4 (2,0) 198 
0,14 

(0,02; 0,97) 
-0,02 

(-0,04; 0,002) 
NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Ból w nadbrzuszu 

ok. 21(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Szczelina odbytu 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Zapalenie jelita 
grubego 

2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Obecność świeżej 
krwi w kale 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Obstrukcja jelita 
grubego 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Smołowate stolce 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Krwotok z odbytu 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Krwotok z górnej 
części przewodu 

pokarmowego 
1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54  
(0,15; 380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

Wymioty 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.11.3.14. Ciężkie zaburzenia wątroby i dróg żółciowych  

Tabela 70. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń wątroby i dróg żółciowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Zapalenie 
pęcherzyka 
żółciowego 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3.15. Ciężkie zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej  

Tabela 71. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i tkanki łącznej 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

 Ciężkie zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Krwotok w obrębie 
mięśni 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

choroba 
zwyrodnieniowa 

stawów 
1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54  
(0,15; 380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.11.3.16. Ciężkie zaburzenia nerek i dróg moczowych  

Tabela 72. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń nerek i dróg moczowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia nerek i dróg moczowych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Bolesne lub trudne 
oddawanie moczu 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Krwiomocz 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Częstomocz 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Przewlekła 
niewydolność nerek 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Niedrożność dróg 
moczowych 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Nieutrzymanie 
moczu 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.11.3.17. Ciężkie zaburzenia układu rozrodczego i piersi  

Tabela 73. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń układu rozrodczego i piersi 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

 Ciężkie zaburzenia układu rozrodczego i piersi 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Łagodny rozrost 
stercza 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3.18. Ciężkie zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Tabela 74. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia ogólne i 
stany w miejscu 
podania ogółem 

ok. 21(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 9 (4,6) 194 6 (3,0) 198 
1,56 

(0,54; 4,46) 
0,02 

(-0,02; 0,05) 
NIE 

Faza 
indukcji 

5 (2,6) 194 4 (2,0) 198 
1,28  

(0,34; 4,85) 
0,01  

(-0,02; 0,04) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka 
ok. 21 (data odcięcia 1 

września 2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 3 (1,5) 198 
1,72  

(0,41; 7,30) 
0,01  

(-0,02; 0,04) 
NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 3 (1,5) 198 
0,68  

(0,11; 4,10) 
-0,005  

(-0,03; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Ból w klatce 
piersiowej 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 

0 (0,0) 194 2 (1,0) 198 
0,14  

(0,01; 2,20) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Pogorszenie 
ogólnego stanu 

zdrowia 
1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54  
(0,15; 380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

Hipertermia 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Objawy 
grypopodobne 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Złe samopoczucie 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3.19. Ciężkie zaburzenia wyników badań diagnostycznych  

Tabela 75. 
Częstość występowania ciężkich zaburzeń w wynikach badań diagnostycznych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie zaburzenia wyników badań diagnostycznych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Zwiększenie 
poziomu kreatyniny 

we krwi 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.11.3.20. Ciężkie urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach  

Tabela 76. 
Częstość występowania ciężkich urazów, zatruć i powikłań po zabiegach 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Urazy, zatrucia i 
powikłania po 

zabiegach ogółem 

ok. 21(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 12 (6,2) 194 6 (3,0) 198 
2,11 

(0,78; 5,74) 
0,03 

(-0,01; 0,07) 
NIE 

Faza 
indukcji 

11 (5,7) 194 5 (2,5) 198 
2,32  

(0,79; 6,81) 
0,03  

(-0,01; 0,07) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Reakcja związana z 
wlewem 

ok. 21(data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem* 8 (4,1) 194 3 (1,5) 198 
2,80 

(0,73; 10,70) 
0,03 

(-0,01; 0,06) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Faza 
indukcji 

8 (4,1) 194 3 (1,5) 198 
2,80 

(0,73; 10,70) 
0,03 

(-0,01; 0,06) 
NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Złamanie kości 
udowej 

ok. 21 (data odcięcia 1 
września 2014) 

Ogółem 

2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58  

(0,47; 121,67) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
NIE 

Uraz głowy 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Złamanie kości 
biodrowej 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Złamanie kości 
szczęki 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Wyciek żółci po 
procedurze 

0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Wysięk osocza 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

Ból rany 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Złamanie kości 
nadgarstka 

1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.3.21. Ciężkie uwarunkowania społeczne 

Tabela 77. 
Częstość występowania ciężkich uwarunkowań społecznych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ciężkie uwarunkowania społeczne 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Hospitalizacja 
ok. 21  

(data odcięcia 1 września 
2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 380,22) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4. Zdarzenia niepożądane 

3.11.4.1. Zdarzenia niepożądane ogółem 

U chorych na FL zdarzenia niepożądane ogółem wystąpiły w czasie trwania badania u 98,8% 

chorych stosujących obinutuzumab oraz u 98,8% chorych otrzymujących bendamustynę w 

monoterapii. Zdarzenie niepożądane ogółem o 3.-5. stopniu nasilenia odnotowano u 67,7% 

chorych w grupie badanej i u 62,5% chorych w grupie kontrolnej. Różnice między grupami nie 

były istotne statystycznie. Także zdarzenia niepożądane prowadzące do zakończenia leczenia 

wystąpiły ze zbliżoną częstością w obu grupach (odpowiednio 17,7% chorych i 17,9% 

chorych).  

W przypadku ogólnej populacji chorych na iNHL w czasie około 24 miesięcy okresu obserwacji 

zdarzenia niepożądane ogółem odnotowano u 98,0% chorych w grupie badanej i u 98,0% 

chorych w grupie kontrolnej.  Zdarzenia niepożądane ogółem o 3.-5. stopniu nasilenia wstąpiły 

u 69,1% chorych stosujących OBI i u 64,4% chorych przyjmujących bendamustynę w 

monoterapii, a różnica między grupami nie była istotna statystycznie. Według danych dla 

mediany okresu obserwacji wynoszącej 31,8 miesiąca, zdarzenia niepożądane ogółem o 3.-

5. stopniu nasilenia wstąpiły u 72,5% chorych w grupie badanej i 65,5% chorych w grupie 

kontrolnej, a różnica między grupami nie była istotna statystycznie.  

Istotną statystycznie różnicę między grupami na korzyść badanej interwencji wykazano w 

przypadku częstości występowania zdarzeń niepożądanych ogółem w fazie obserwacji (ang. 

follow-up) oraz w przypadku częstości występowania zdarzeń niepożądanych prowadzących 

do zakończenia leczenia ogółem w fazie indukcji (data odcięcia danych 1 września 2014 roku). 

W przypadku pozostałych analizowanych kategorii zdarzeń niepożądanych ogółem, w tym w 

przypadku analizy w podgrupach (chorzy <65 r.ż. i chorzy ≥65 r.ż. oraz chorzy z klirensem 

kreatyniny w chwili rozpoczęcia badania <50 ml/min i chorzy z klirensem ≥50 ml/min), nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.  
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Tabela 78. 
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych ogółem 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem* 191 (98,5) 194 194 (98,0) 198 
1,31 

(0,29; 5,94) 
0,00 

(-0,02; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Faza 
indukcji** 

190 (97,9) 194 193 (97,5) 198 
1,23  

(0,33; 4,65) 
0,00  

(-0,02; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 200 (98,0) 204 201 (98,0) 205 
1,00  

(0,25; 4,03) 
-0,0001  

(-0,03; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Faza 
indukcji 

199 (97,5) 204 200 (97,6) 205 
0,99  

(0,28; 3,49) 
-0,0001  

(-0,03; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Follow-
up 

56 (34,1) 164 101 (53,4) 189 
0,45  

(0,29; 0,70) 
-0,19  

(-0,29; -0,09) 
6  

(4; 12) 
TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 132 (68,0) 194 123 (62,1) 198 
1,30 

(0,86; 1,97) 
0,06 

(-0,03; 0,15) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Faza 
indukcji 

107 (55,2) 194 100 (50,5) 198 
1,21  

(0,81; 1,79) 
0,05  

(-0,05; 0,15) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 141 (69,1) 204 132 (64,4) 205 
1,24  

(0,82; 1,87) 
0,05  

(-0,04; 0,14) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Faza 
indukcji 

113 (55,4) 204 107 (52,2) 205 
1,14  

(0,77; 1,68) 
0,03  

(-0,06; 0,13) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Follow-
up 

34 (20,7) 164 46 (24,3) 189 
0,81  

(0,49; 1,34) 
-0,04  

(-0,12; 0,05) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ab.konf. 
Cheson 

2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 
2016) 

Ogółem 148 (72,5) 204 133 (65,5) 203# 
1,39  

(0,91; 2,12) 
0,07  

(-0,02; 0,16) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Zdarzenia 

niepożądane 
prowadzące 

do 
zakończenia 

leczenia 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 22 (11,3)^ 194 31 (15,7) 198 
0,69  

(0,38; 1,24) 
-0,04  

(-0,11; 0,02) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji**

* 
14 (7,2) 194 31 (15,7) 198 

0,42  
(0,22; 0,81) 

-0,08  
(-0,15; -0,02) 

13  
(7; 50) 

TAK 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 39 (19,1) 204 34 (16,6) 205 
1,19  

(0,72; 1,97) 
0,03  

(-0,05; 0,10) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

29 (14,2) 204 34 (16,6) 205 
0,83  

(0,49; 1,43) 
-0,02  

(-0,09; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
zakończenia 
stosowania 

chemioterapi
i 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 23 (11,9) 194 31 (15,7) 198 
0,72  

(0,41; 1,29) 
-0,04  

(-0,11; 0,03) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

23 (11,9) 194 31 (15,7) 198 
0,72  

(0,41; 1,29) 
-0,04  

(-0,11; 0,03) 
n/d NIE 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
modyfikacji 

dawki 
dowolnego 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 96 (49,5) 194 82 (41,4) 198 
1,39  

(0,93; 2,07) 
0,08  

(-0,02; 0,18) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

84 (43,3) 194 82 (41,4) 198 
1,08  

(0,72; 1,61) 
0,02  

(-0,08; 0,12) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Ogółem 99 (48,5) 204 86 (42,0) 205 
1,30  

(0,88; 1,93) 
0,07  

(-0,03; 0,16) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

leku 
badanego (z 
wyjątkiem 
przerwania 
podawania) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Faza 
indukcji 

86 (42,2) 204 86 (42,0) 205 
1,01  

(0,68; 1,49) 
0,00  

(-0,09; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
modyfikacji 

dawki 
chemioterapi

i (z 
wyjątkiem 
przerwania 
podawania) 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 72 (37,1) 194 82 (41,4) 198 
0,83  

(0,56; 1,25) 
-0,04  

(-0,14; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Faza 
indukcji 

72 (37,1) 194 82 (41,4) 198 
0,83  

(0,56; 1,25) 
-0,04  

(-0,14; 0,05) 
n/d NIE 

Chorzy na FL 

GADOLIN 
(EMA 2016) Zdarzenia 

niepożądane 
ogółem 

Ogółem 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 

162 (98,8) 164 166 (98,8) 168 
0,98  

(0,14; 7,01) 
-0,0003  

(-0,02; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5. 
stopień 

111 (67,7) 164 105 (62,5) 168 
1,26  

(0,80; 1,98) 
0,05  

(-0,05; 0,15) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
zakończenia 

leczenia 

Ogółem 29 (17,7) 164 30 (17,9) 168 
0,99  

(0,56; 1,73) 
-0,002  

(-0,08; 0,08) 
n/d NIE 

Populacja iNHL – Chorzy <65 r.ż. 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 

113 (98,3) 115 112 (99,1) 113 
0,50  

(0,05; 5,64) 
-0,01  

(-0,04; 0,02) 
n/d NIE 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
zakończenia 

leczenia 

15 (13,0) 115 14 (12,4) 113 
1,06  

(0,49; 2,31) 
0,01  

(-0,08; 0,09) 
n/d NIE 

Populacja iNHL – Chorzy ≥65 r.ż. 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 

87 (97,8) 89 89 (96,7) 92 
1,47  

(0,24; 8,99) 
0,01  

(-0,04; 0,06) 
n/d NIE 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
zakończenia 

leczenia 

24 (27,0) 89 20 (21,7) 92 
1,33  

(0,67; 2,63) 
0,05  

(-0,07; 0,18) 
n/d NIE 

Populacja iNHL – Chorzy z klirensem kreatyniny w chwili rozpoczęcia badania <50 ml/min 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 

15 (100,0) 15 18 (100,0) 18 
Niemożliwe  

do 
obliczenia 

0,00  
(-0,11; 0,11) 

n/d NIE 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
zakończenia 

leczenia 

2 (13,3) 15 6 (33,3) 18 
0,31  

(0,05; 1,83) 
-0,20  

(-0,48; 0,08) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Populacja iNHL – Chorzy z klirensem kreatyniny w chwili rozpoczęcia badania ≥50 ml/min 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zdarzenia 
niepożądane 

ogółem 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 

184 (97,9) 188 184 (98,4) 187 
0,75  

(0,17; 3,40) 
-0,01  

(-0,03; 0,02) 
n/d NIE 

Zdarzenia 
niepożądane 
prowadzące 

do 
zakończenia 

leczenia 

36 (19,1) 188 28 (15,0) 187 
1,34  

(0,78; 2,31) 
0,04  

(-0,03; 0,12) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*odnotowano wystąpienie 2880 zdarzeń w grupie badanej i 2394 zdarzeń w grupie kontrolnej 
**odnotowano wystąpienie 2152 zdarzeń w grupie badanej i 2146 zdarzeń w grupie kontrolnej 
***dodatkowo u 1 chorego w grupie badanej zakończono stosowanie leczenia z powodu toksyczności, ale nie wskazano dokładnej przyczyny. U 10 chorych w 
grupie badanej przerwano stosowanie bendamustyny z powodu zdarzeń niepożądanych, ale kontynuowano podawanie OBI 
^w dokumencie EMA 2016 i NICE 2016 wskazano, że zdarzenie wystąpiło u 35 (18,0%) chorych 
#analiza dla wszystkich chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, z wykluczeniem 2 chorych którzy w czasie leczenia podtrzymującego przeszli do 
grupy badanej



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
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3.11.4.2. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

U chorych na FL zakażenia i zarażenia pasożytnicze ogółem o 3.-5. stopniu nasilenia w czasie 

około 24 miesięcy okresu obserwacji wystąpiły ze zbliżoną częstością w grupie badanej i 

kontrolnej (odpowiednio 15,9% i 19,6%). Reaktywacja wirusowego zapalenia wątroby typu B 

wystąpiła jedynie w grupie kontrolnej – u 1 (0,6%) chorego. Różnice między grupami nie były 

istotne statystycznie. 

W populacji iNHL częstość występowania zakażeń i zarażeń pasożytniczych ogółem w czasie 

21 miesięcy obserwacji (mediana) wynosiła 65,5% w grupie badanej i 55,6% w grupie 

kontrolnej. Różnica między grupami była znamienna statystycznie.  Dla dłuższego okresu 

obserwacji różnica nie była istotna statystycznie (wszystkie fazy badania). Należy także 

zauważyć, że częstość występowania zakażeń i zarażeń pasożytniczych ogółem o 3.-5. 

stopniu nasilenia była zbliżona w obu grupach (brak istotnej statystycznie różnicy między 

grupami dla wszystkich 3 dat odcięcia danych). W ramach poszczególnych rodzajów zdarzeń 

w rozpatrywanej kategorii, istotną statystycznie różnicę między grupami na niekorzyść badanej 

interwencji wykazano jedynie w przypadku zakażenia dróg moczowych o 3.-5. stopniu 

nasilenia (wszystkie fazy badania łącznie), zapalenia nosogardzieli ogółem i zapalenia zatok 

ogółem oraz 1.-2. stopniu nasilenia. W pozostałych przypadkach nie wykazano istotnych 

różnic między analizowanymi grupami. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 
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Tabela 79. 
Częstość występowania zakażeń i zarażeń pasożytniczych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH/NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenia 
i zarażenia 

pasożytnicze 
ogółem 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 127 (65,5) 194 
110 

(55,6) 
198 

1,52 
(1,01; 2,28) 

0,10 
(0,003; 0,20) 

NNH=10  
(5; 333) 

TAK 

Faza 
indukcji 

87 (44,8) 194 89 (44,9) 198 
1,00  

(0,67; 1,48) 
-0,001  

(-0,10; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 136 (66,7) 204 
121 

(59,0) 
205 

1,39  
(0,93; 2,08) 

0,08  
(-0,02; 0,17) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

92 (45,1) 204 97 (47,3) 205 
0,91  

(0,62; 1,35) 
-0,02  

(-0,12; 0,07) 
n/d NIE 

Follow-up 28 (17,1) 164 50 (26,5) 189 
0,57  

(0,34; 0,96) 
-0,09  

(-0,18; -0,01) 
NNT=12 
(6; 100) 

TAK 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem* 35 (18,0) 194 34 (17,2) 198 
1,06 

(0,63; 1,79) 
0,01 

(-0,07; 0,08) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

15 (7,7) 194 22 (11,1) 198 
0,67  

(0,34; 1,33) 
-0,03  

(-0,09; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 40 (19,6) 204 38 (18,5) 205 
1,07  

(0,65; 1,76) 
0,01  

(-0,07; 0,09) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Cheson 2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
Ogółem 46 (22,5) 204 39 (19,2) 203# 

1,22  
(0,76; 1,98) 

0,03  
(-0,05; 0,11) 

n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH/NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 7 (3,5) 198 
0,72  

(0,23; 2,31) 
-0,01  

(-0,04; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Zakażenie 
dróg 

moczowych 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 20 (10,3) 194 11 (5,6) 198 
1,95  

(0,91; 4,20) 
0,05  

(-0,01; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 6 (3,1) 194 0 (0,0) 198 
7,74 

(1,55; 38,76) 
0,03 

(0,005; 0,06) 
NNH=33  
(16; 200) 

TAK 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 194 0 (0,0) 198 
7,62  

(0,79; 73,71) 

0,02  
(-0,004; 

0,04) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenie 
górnych dróg 
oddechowych 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 25 (12,9) 194 16 (8,1) 198 
1,68 

(0,87; 3,26) 
0,05 

(-0,01; 0,11) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

9 (4,6) 194 12 (6,1) 198 
0,75  

(0,31; 1,83) 
-0,01  

(-0,06; 0,03) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 21 (10,8) 194 15 (7,6) 198 
1,48 

(0,74; 2,97) 
0,03 

(-0,02; 0,09) 
n/d NIE 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 4 (2,1) 194 1 (0,5) 198 
4,15 

(0,46; 37,44) 
0,02 

(-0,01; 0,04) 
n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

282 

   

  

   

 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH/NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05  

(0,18; 22,82) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Zapalenie 
nosogardzieli 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 18 (9,3) 194 7 (3,5) 198 
2,79  

(1,14; 6,84) 
0,06  

(0,01; 0,11) 
NNH=16  
(9; 100) 

TAK 

3.-4. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie płuc 
3.-5. 

stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 5 (2,6) 194 11 (5,6) 198 
0,45 

(0,15; 1,32) 
-0,03 

(-0,07; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 194 7 (3,5) 198 
0,43  

(0,11; 1,68) 
-0,02  

(-0,05; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie 
zatok 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 23 (11,9) 194 10 (5,1) 198 
2,53 

(1,17; 5,47) 
0,07 

(0,01; 0,12) 
NNH=14  
(8; 100) 

TAK 

Faza 
indukcji 

9 (4,6) 194 8 (4,0) 198 
1,16  

(0,44; 3,06) 
0,01  

(-0,03; 0,05) 
n/d 

 
NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 21 (10,8) 194 10 (5,1) 198 
2,28 

(1,05; 4,98) 
0,06 

(0,004; 0,11) 
NNH=16  
(9; 250) 

TAK 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH/NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 
121,67) 

0,01 
(-0,01; 0,03) 

n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Posocznica 
3.-5. 

stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 6 (3,1) 194 7 (3,5) 198 
0,87 

(0,29; 2,64) 
-0,004 

(-0,04; 0,03) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 6 (3,0) 198 
0,33  

(0,07; 1,67) 
-0,02  

(-0,05; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Reaktywacja 
wirusowego 

zapalenia 
wątroby typu B 

Ogółem 

 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 0 (0,0) 204 1 (0,5) 205 
0,14  

(0,003; 6,85) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 204 1 (0,5) 205 
0,14  

(0,003; 6,85) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

Follow-up 0 (0,0) 164 0 (0,0) 189 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem* 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14  

(0,003; 6,96) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 0 (0,0) 204 1 (0,5) 205 
0,14  

(0,003; 6,85) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

284 

   

  

   

 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH/NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 

Półpasiec 
Ogółem 

 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 

 

6 (3,1) 194 13 (6,6) 198 
0,45 

 (0,17; 1,22) 
-0,03  

(-0,08; 0,01) 
n/d NIE 

Zapalenie 
oskrzeli 

18 (9,3) 194 17 (8,6) 198 
1,09  

(0,54; 2,18) 
0,01  

(-0,05; 0,06) 
n/d NIE 

Populacja FL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zakażenia i 
zarażenia 

pasożytnicze 
ogółem 

3.-5. 
stopień 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 26 (15,9) 164 33 (19,6) 168 
0,77  

(0,44; 1,36) 
-0,04  

(-0,12; 0,04) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Reaktywacja 
wirusowego 

zapalenia 
wątroby typu B 

3.-5. 
stopień 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 0 (0,0) 164 1 (0,6) 168 
0,14  

(0,003; 6,99) 
-0,01  

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 
#analiza dla wszystkich chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, z wykluczeniem 2 chorych którzy w czasie leczenia podtrzymującego przeszli do 
grupy badanej
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następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

285 

   

  

   

 

3.11.4.3. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i 

polipy) 

Kolejny nowotwór złośliwy o 3.-5. stopniu nasilenia w czasie około 24 miesięcy okresu 

obserwacji wystąpił u 4,3% chorych na FL stosujących OBI oraz u 4,8% chorych przyjmujących 

BEN w monoterapii. Różnica między grupami nie była istotna statystycznie. Dla daty odcięcia 

danych 1 kwietnia 2016 roku, kolejny nowotwór złośliwy o 3.-5. stopniu nasilenia odnotowano 

u 5,9% chorych w grupie badanej oraz u 5,4% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między 

grupami nie była istotna statystycznie. 

Zbliżone wyniki jak w populacji FL wykazano w ogólnej populacji chorych iNHL.  

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 
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Tabela 80. 
Częstość występowania nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych (w tym torbiele i polipy) 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Kolejny 
nowotwór 
złośliwy 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 16 (7,8) 204 11 (5,4) 205 
1,50  

(0,68; 3,32) 
0,02  

(-0,02; 0,07) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 204 0 (0,0) 205 
8,61  

(0,17; 
438,01) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

NIE 

Follow-up 6 (3,7) 164 11 (5,8) 189 
0,61  

(0,22; 1,70) 
-0,02  

(-0,07; 0,02) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem* 6 (3,1) 194 7 (3,5) 198 

0,87  
(0,29; 2,64) 

-0,004  
(-0,04; 0,03) 

NIE 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 8 (3,9) 204 8 (3,9) 205 
1,01  

(0,37; 2,73) 
0,00  

(-0,04; 0,04) 
NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 
Cheson 

2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
Ogółem 12 (5,9) 204 11 (5,4) 203^ 

1,09  
(0,47; 2,53) 

0,005  
(-0,04; 0,05) 

NIE 

Populacja FL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Kolejny 
nowotwór 
złośliwy 

3.-5.stopień 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem** 7 (4,3) 164 8 (4,8) 168 
0,89  

(0,32; 2,52) 
-0,005  

(-0,05; 0,04) 
NIE 

*w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 
**w NICE 2016 określone jako TEAE 
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^analiza dla wszystkich chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, z wykluczeniem 2 chorych którzy w czasie leczenia podtrzymującego przeszli do 
grupy badanej 
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3.11.4.4. Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

U  chorych z populacji FL  neutropenię o 3.-5. stopniu nasilenia odnotowano u 32,3% chorych 

w grupie badanej i u 24,4% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami nie była 

istotna statystycznie.  Małopłytkowość o 3.-5. stopniu nasilenia wystąpiła u 11,0% chorych 

stosujących OBI oraz u 14,9%  chorych otrzymujących BEN w monoterapii. Różnica między 

grupami nie była znamienna statystycznie.  

W przypadku ogólnej populacji iNHL nie odnotowano istotnych różnic między grupami dla 

częstości występowania zaburzeń krwi i układu chłonnego ogółem (wszystkie stopnie nasilenia 

oraz o 3.-5. stopniu nasilenia). W przypadku poszczególnych zdarzeń jedynie dla 

małopłytkowości ogółem (zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania łącznie jak 

i fazy indukcji) i małopłytkowości o 3. stopniu nasilenia odnotowano istotną różnicę między 

grupami. Zdarzenia te występowały rzadziej w grupie stosującej obinutuzumab. Pozostałe 

rozpatrywane zdarzenia z kategorii zaburzenia krwi i układu chłonnego występowały u chorych 

na iNHL ze zbliżoną częstością w obu grupach.   

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.
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Tabela 81. 
Częstość występowania zaburzeń krwi i układu chłonnego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia krwi 
i układu 

chłonnego 
ogółem 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 102 (52,6) 194 88 (44,4) 198 
1,39 

(0,93; 2,06) 
0,08 

(-0,02; 0,18) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

82 (42,3) 194 88 (44,4) 198 
0,92  

(0,61; 1,36) 
-0,02  

(-0,12; 0,08) 
n/d NIE 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 91 (46,9) 194 78 (39,4) 198 
1,36 

(0,91; 2,03) 
0,08 

(-0,02; 0,17) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

74 (38,1) 194 75 (37,9) 198 
1,01  

(0,67; 1,52) 
0,00  

(-0,09; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka 
neutropeniczna 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 9 (4,6) 194 7 (3,5) 198 
1,33 

(0,48; 3,64) 
0,01 

(-0,03; 0,05) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

7 (3,6) 194 7 (3,5) 198 
1,02  

(0,35; 2,97) 
0,00  

(-0,04; 0,04) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 

Sehn 2015) 

Leukopenia 
3.-4. 

stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 3 (1,5) 198 
0,68 

(0,11; 4,10) 
-0,005 

(-0,03; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Neutropenia*^ 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem** 68 (35,1) 194 57 (28,8) 198 
1,34 

(0,87; 2,04) 
0,06 

(-0,03; 0,15) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

57 (29,4) 194 56 (28,3) 198 
1,06  

(0,68; 1,63) 
0,01  

(-0,08; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem Ogółem 79 (38,7) 204 66 (32,2) 205 
1,33  

(0,89; 2,00) 
0,07  

(-0,03; 0,16) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Faza 
indukcji 

65 (31,9) 204 64 (31,2) 205 
1,03  

(0,68; 1,56) 
0,01  

(-0,08; 0,10) 
n/d NIE 

Follow-up 8 (4,9) 164 5 (2,6) 189 
1,89  

(0,61; 5,89) 
0,02 

 (-0,02; 0,06) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 4 (2,1) 194 5 (2,5) 198 
0,81 

(0,21; 3,07) 
-0,005 

(-0,03; 0,02) 
n/d NIE 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 27 (13,9) 194 26 (13,1) 198 
1,07 

(0,60; 1,91) 
0,01 

(-0,06; 0,08) 
n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 37 (19,1) 194 26 (13,1) 198 
1,56 

(0,90; 2,69) 
0,06 

(-0,01; 0,13) 
n/d NIE 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5.stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Faza 
indukcji 

52 (26,8) 194 51 (25,8) 198 
1,06  

(0,67; 1,66) 
0,01  

(-0,08; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem# 73 (35,8) 204 61 (29,8) 205 
1,32  

(0,87; 1,99) 
0,06  

(-0,03; 0,15) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ab.konf. 
Cheson 

2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
Ogółem 71 (34,8) 204 55 (27,1) 203^^ 

1,44  
(0,94; 2,19) 

0,08  
(-0,01; 0,17) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Niedokrwistość 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 24 (12,4) 194 30 (15,2) 198 
0,79 

(0,44; 1,41) 
-0,03 

(-0,10; 0,04) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

18 (9,3) 194 26 (13,1) 198 
0,68  

(0,36; 1,28) 
-0,04  

(-0,10; 0,02) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 9 (4,6) 194 10 (5,1) 198 
0,91 

(0,36; 2,30) 
-0,004 

(-0,05; 0,04) 
n/d NIE 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 12 (6,2) 194 18 (9,1) 198 
0,66 

(0,31; 1,41) 
-0,03 

(-0,08; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 2 (1,0) 198 
1,54 

(0,25; 9,31) 
0,01 

(-0,02; 0,03) 
n/d NIE 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5.stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Faza 
indukcji 

11 (5,7) 194 16 (8,1) 198 
0,68  

(0,31; 1,51) 
-0,02  

(-0,07; 0,03) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ab.konf. 
Cheson 

2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
Ogółem 15 (7,4) 204 22 (10,8) 203^^ 

0,67  
(0,34; 1,34) 

-0,03  
(-0,09; 0,02) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Małopłytkowość 

 

 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 29 (14,9) 194 47 (23,7) 198 
0,56 

(0,34; 0,94) 
-0,09 

(-0,17; -0,01) 
12 

(6,100) 
TAK 

Faza 
indukcji 

28 (14,4) 194 46 (23,2) 198 
0,56 (0,33; 

0,94) 
-0,09  

(-0,16; -0,01) 
12  

(7; 100) 
TAK 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 30 (14,7) 204 50 (24,4) 205 
0,53  

(0,32; 0,88) 
-0,10  

(-0,17; -0,02) 
10  

(6; 50) 
TAK 

Faza 
indukcji 

29 (14,2) 204 49 (23,9) 205 
0,53  

(0,32; 0,88) 
-0,10  

(-0,17; -0,02) 
10  

(6; 50) 
TAK 

Follow-up 3 (1,8) 164 4 (2,1) 189 
0,86  

(0,19; 3,91) 
-0,003  

(-0,03; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 8 (4,1) 194 15 (7,6) 198 
0,52 

(0,22; 1,27) 
-0,03 

(-0,08; 0,01) 
n/d NIE 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 11 (5,7) 194 23 (11,6) 198 
0,46 

(0,22; 0,97) 

-0,06 
(-0,11; -
0,004) 

17  
(10; 
250) 

TAK 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 10 (5,2) 194 9 (4,5) 198 
1,14 

(0,45; 2,87) 
0,01 

(-0,04; 0,05) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5.stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Faza 
indukcji 

20 (10,3) 194 31 (15,7) 198 
0,62  

(0,34; 1,13) 
-0,05  

(-0,12; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem# 22 (10,8) 204 32 (15,6) 205 
0,65  

(0,37; 1,17) 
-0,05  

(-0,11; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ab.konf. 
Cheson 

2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
Ogółem 22 (10,8) 204 32 (15,8) 203^^ 

0,67  
(0,37; 1,20) 

-0,05  
(-0,11; 0,02) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ostra mało- 
płytkowość 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 1 (0,5) 204 0 (0,0) 205 
7,43  

(0,15; 
374,22) 

0,00  
(-0,01; 0,02) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 204 0 (0,0) 205 
7,43  

(0,15; 
374,22) 

0,00  
(-0,01; 0,02) 

n/d NIE 

Follow-up 0 (0,0) 164 0 (0,0) 189 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem# 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54  

(0,15; 
380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

n/d NIE 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem# 1 (0,5) 204 0 (0,0) 205 
7,43  

(0,15; 
374,22) 

0,00  
(-0,01; 0,02) 

n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Populacja FL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Neutropenia 3.-5.stopień 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem## 53 (32,3) 164 41 (24,4) 168 
1,48  

(0,91; 2,39) 
0,08  

(-0,02; 0,18) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Małopłytkowość 3.-5.stopień 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem## 18 (11,0) 164 25 (14,9) 168 
0,71  

(0,37; 1,35) 
-0,04  

(-0,11; 0,03) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów podano u 71 z 194 chorych w grupie badanej i u 64 z 202 chorych w grupie kontrolnej 
**w ChPL 2016 i FDA 2016 podano 38% w grupie badanej vs 32% w grupie kontrolnej 
^w ChPL 2016 wskazano, że w grupie badanej zgłaszano przypadki przedłużającej się neutropenii (3%) oraz opóźnionej neutropenii (7%). Nie przedstawiono 
danych dla grupy kontrolnej 
#w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 
##w NICE 2016 określone jako TEAE 
^^analiza dla wszystkich chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, z wykluczeniem 2 chorych którzy w czasie leczenia podtrzymującego przeszli do 
grupy badanej



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.5. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

W ramach kategorii zaburzenia metabolizmu i odżywiania, dla chorych na FL dostępne są 

dane dotyczące częstości występowania zespołu rozpadu guza o 3.-5. stopniu nasilenia. 

Zdarzenie to wystąpiło u 1 (0,6%) chorego w grupie badanej i u 2 (1,2%) chorych w grupie 

kontrolnej. Różnica między grupami nie była znamienna statystycznie.  

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania ogółem wystąpiły u 33,5% chorych z populacji iNHL 

stosujących obintuzumab oraz u 32,3% chorych w grupie kontrolnej. Nie odnotowano 

występowania istotnej statystycznie różnicy między grupami dla częstości występowania 

zaburzeń metabolizmu i odżywiania ogółem (zarówno w przypadku analizy dla wszystkich 

stopni nasilenia jak i zdarzeń o 3.-5. stopniu nasilenia). W ramach rozpatrywanej kategorii dla 

częstości występowania żądanego ze zdarzeń nie odnotowano w populacji iNHL znamiennej 

statystycznie różnicy między grupami.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 82. 
Częstość występowania zaburzeń metabolizmu i odżywiania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
metabolizmu i 

odżywiania ogółem 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 65 (33,5) 194 64 (32,3) 198 
1,05 

(0,69; 1,61) 
0,01 

(-0,08; 0,10) 
NIE 

Faza 
indukcji 

54 (27,8) 194 61 (30,8) 198 
0,87  

(0,56; 1,34) 
-0,03  

(-0,12; 0,06) 
NIE 

3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 17 (8,8) 194 12 (6,1) 198 
1,49 

(0,69; 3,21) 
0,03 

(-0,02; 0,08) 
NIE 

Faza 
indukcji 

13 (6,7) 194 10 (5,1) 198 
1,35  

(0,58; 3,16) 
0,02  

(-0,03; 0,06) 
NIE 

Zmniejszenie 
łaknienia 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 34 (17,5) 194 35 (17,7) 198 
0,99 

(0,59; 1,66) 
-0,002 

(-0,08; 0,07) 
NIE 

Faza 
indukcji 

31 (16,0) 194 34 (17,2) 198 
0,92  

(0,54; 1,56) 
-0,01  

(-0,09; 0,06) 
NIE 

1.-2. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 31 (16,0) 194 33 (16,7) 198 
0,95 

(0,56; 1,63) 
-0,01 

(-0,08; 0,07) 
NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 2 (1,0) 198 
1,54 

(0,25; 9,31) 
0,01 

(-0,02; 0,03) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

Hipokaliemia 3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 5 (2,5) 198 
0,40 

(0,08; 2,10) 
-0,01 

(-0,04; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 5 (2,5) 198 
0,40 

(0,08; 2,10) 
-0,01 

(-0,04; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zespół rozpadu guza 

Ogółem 

 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 1 (0,5) 204 2 (1,0) 205 
0,50 

(0,04; 5,56) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 204 2 (1,0) 205 
0,50 

(0,04; 5,56) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Follow-up 0 (0,0) 164 0 (0,0) 189 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem* 1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 

0,51  
(0,05; 5,65) 

-0,005  
(-0,02; 0,01) 

NIE 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 1 (0,5) 204 2 (1,0) 205 
0,50 

(0,04; 5,56) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
NIE 

Populacja FL 

GADOLIN 
(NICE 2016 

Zespół rozpadu guza 3.-5. stopień 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem** 1 (0,6) 164 2 (1,2) 168 
0,51  

(0,05; 5,67) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 
**w NICE 2016 określone jako TEAE



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.6. Zaburzenia psychiczne 

W badaniu GADOLIN zaburzenia psychiczne ogółem wystąpiły u 17,5% chorych w grupie 

badanej i u 17,7% chorych w grupie kontrolnej. Zarówno w przypadku zaburzeń psychicznych 

ogółem oraz bezsenności (ogółem i poszczególne stopnie nasilenia) nie odnotowano w 

badaniu istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 83. 
Częstość występowania zaburzeń psychicznych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia psychiczne 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
psychiczne ogółem 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 34 (17,5) 194 35 (17,7) 198 
0,99 

(0,59; 1,66) 
-0,002 

(-0,08; 0,07) 
NIE 

Faza 
indukcji 

28 (14,4) 194 33 (16,7) 198 
0,84  

(0,49; 1,46) 
-0,02  

(-0,09; 0,05) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Bezsenność 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 21 (10,8) 194 21 (10,6) 198 
1,02 

(0,54; 1,94) 
0,00 

(-0,06; 0,06) 
NIE 

Faza 
indukcji 

17 (8,8) 194 20 (10,1) 198 
0,85  

(0,43; 1,69) 
-0,01  

(-0,07; 0,04) 
NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 21 (10,8) 194 21 (10,6) 198 

1,02 
(0,54; 1,94) 

0,00 
(-0,06; 0,06) 

NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.7. Zaburzenia układu nerwowego 

W badaniu GADOLIN zaburzenia układu nerwowego ogółem wystąpiły u zbliżonego odsetka 

chorych w grupie badanej i kontrolnej. Dla żadnego ze zdarzeń w ramach rozpatrywanej 

kategorii nie odnotowano istotnych statystycznie różnic między grupami. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 84. 
Częstość występowania zaburzeń układu nerwowego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia układu nerwowego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia układu 
nerwowego ogółem 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 67 (34,5) 194 76 (38,4) 198 
0,85 

(0,56; 1,28) 
-0,04 

(-0,13; 0,06) 
NIE 

Faza 
indukcji 

57 (29,4) 194 71 (35,9) 198 
0,74  

(0,49; 1,14) 
-0,06  

(-0,16; 0,03) 
NIE 

3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 6 (3,1) 194 9 (4,5) 198 
0,67 

(0,23; 1,92) 
-0,01 

(-0,05; 0,02) 
NIE 

Faza 
indukcji 

3 (1,5) 194 7 (3,5) 198 
0,43  

(0,11; 1,68) 
-0,02  

(-0,05; 0,01) 
NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Ból głowy 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 26 (13,4) 194 33 (16,7) 198 
0,77 

(0,44; 1,35) 
-0,03 

(-0,10; 0,04) 
NIE 

Faza 
indukcji 

24 (12,4) 194 31 (15,7) 198 
0,76  

(0,43; 1,35) 
-0,03  

(-0,10; 0,04) 
NIE 

1.-2. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 25 (12,9) 194 31 (15,7) 198 
0,80 

(0,45; 1,41) 
-0,03 

(-0,10; 0,04) 
NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51 

(0,05; 5,65) 
-0,005 

(-0,02; 0,01) 
NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Omdlenie 3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 4 (2,0) 198 
0,51 

(0,09; 2,79) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
NIE 

Faza 
indukcji 

0 (0,0) 194 3 (1,5) 198 
0,14  

(0,01; 1,32) 
-0,02  

(-0,03; 0,004) 
NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 

Zawroty głowy 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 

13 (6,7) 194 17 (8,6) 198 
0,76  

(0,36; 1,62) 
-0,02  

(-0,07; 0,03) 
NIE 

Zaburzenia 
odczuwania smaku 

15 (7,7) 194 16 (8,1) 198 
0,95  

(0,46; 1,99) 
-0,004  

(-0,06; 0,05) 
NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

  



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.8. Zaburzenia serca 

Zaburzenia serca o 3.-5. stopniu nasilenia u chorych na FL wystąpiły u 4,9% chorych 

stosujących obinutuzumab oraz u 1,2% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami 

była istotna statystycznie. 

Zbliżone częstości występowania zaburzeń serca o 3.-5. stopniu nasilenia odnotowano w 

ogólnej populacji iNHL (odpowiednio 4,4% i 1,5%). W tym przypadku różnica między grupami 

nie była jednak istotna statystycznie. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 85. 
Częstość występowania zaburzeń serca 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia naczyniowe 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zaburzenia 
serca 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 23 (11,3) 204 12 (5,9) 205 
2,04  

(0,99; 4,23) 
0,05  

(0,0002; 0,11) 
20  

(9; 500) 
TAK 

Faza 
indukcji 

15 (7,4) 204 9 (4,4) 205 
1,73  

(0,74; 4,04) 
0,03  

(-0,02; 0,08) 
n/d NIE 

Follow-up 3 (1,8) 164 3 (1,6) 189 
1,16  

(0,23; 5,80) 
0,00  

(-0,02; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem* 9 (4,6) 194 3 (1,5) 198 
3,16  

(0,84; 11,86) 
0,03  

(-0,003; 0,07) 
n/d NIE 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 9 (4,4) 204 3 (1,5) 205 
3,11  

(0,83; 11,65) 
0,03  

(-0,003; 0,06) 
n/d NIE 

Populacja FL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zaburzenia 
serca 

3.-5. stopień 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem** 8 (4,9) 164 2 (1,2) 168 
4,26  

(0,89; 20,35) 
0,04  

(0,0001; 0,07) 
25  

(14; 10 000) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 
**w NICE 2016 określone jako TEAE 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.9. Zaburzenia naczyniowe 

Zaburzenia naczyniowe ogółem wystąpiły w badaniu GADOLIN u zbliżonego odsetka chorych 

w grupie badanej i kontrolnej (odpowiednio 27,8% i 20,7% chorych), a różnica między grupami 

nie była istotna statystycznie. W ramach rozpatrywanej kategorii zaburzeń, różnicę istotną 

statystycznie na niekorzyść badanej interwencji wykazano jedynie w przypadku częstości 

występowania niedociśnienia ogółem (fazy badania łącznie i faza indukcji) oraz niedociśnienia 

o 1.-2. stopniu nasilenia. Dla pozostałych analizowanych zdarzeń nie wykazano występowania 

znamiennych statystycznie różnic między grupami. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 86. 
Częstość występowania zaburzeń naczyniowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia naczyniowe 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Zaburzenia 
naczyniowe 

ogółem 
Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 54 (27,8) 194 41 (20,7) 198 
1,48 

(0,93; 2,35) 
0,07 

(-0,01; 0,16) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

48 (24,7) 194 39 (19,7) 198 
1,34  

(0,83; 2,16) 
0,05  

(-0,03; 0,13) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Niedociśnienie 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 23 (11,9) 194 3 (1,5) 198 
8,74 

(2,58; 29,63) 
0,10 

(0,05; 0,15) 
10  

(6; 20) 
TAK 

Faza 
indukcji 

21 (10,8) 194 3 (1,5) 198 
7,89  

(2,31; 26,91) 
0,09  

(0,05; 0,14) 
11  

(7; 20) 
TAK 

1.-2. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 20 (10,3) 194 1 (0,5) 198 
22,64 
(3,01; 

170,47) 

0,10 
(0,05; 0,14) 

10  
(7; 20) 

TAK 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 2 (1,0) 198 
1,54 

(0,25; 9,31) 
0,01 

(-0,02; 0,03) 
n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

n/d NIE 

5 stopień. 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

GADOLIN 
(ChPL 
2016) 

Zdarzenia 
krwotoczne 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 21 (10,8) 194 19 (9,6) 198 
1,14  

(0,59; 2,20) 
0,01  

(-0,05; 0,07) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 23 (11,3) 204 22 (10,7) 205 
1,06  

(0,57; 1,96) 
0,01  

(-0,06; 0,07) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

15 (7,4) 204 12 (5,9) 205 
1,28  

(0,58; 2,80) 
0,01  

(-0,03; 0,06) 
n/d NIE 

Follow-
up 

5 (3,0) 164 10 (5,3) 189 
0,56  

(0,19; 1,68) 
-0,02  

(-0,06; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5.stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem* 9 (4,6) 194 5 (2,5) 198 
1,88  

(0,62; 5,71) 
0,02  

(-0,02; 0,06) 
n/d NIE 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem* 9 (4,4) 204 5 (2,4) 205 
1,85  

(0,61; 5,61) 
0,02  

(-0,02; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(ChPL 
2016) 

5. stopnia 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 
Zapalenie żyły Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 11 (5,7) 194 13 (6,6) 198 
0,86  

(0,37; 1,96) 
-0,01  

(-0,06; 0,04) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna   

*w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.10. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 

śródpiersia 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem (wszystkie stopnie 

nasilenia) wystąpiły w badaniu GADOLIN u 52,1% chorych stosujących obinutuzumab oraz u 

38,4% chorych stosujących bendamustynę w monoterapii. Różnica między grupami była 

istotna statystycznie. Należy jednak zauważyć, że dla częstości występowania zaburzeń 

układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem o 3.-5. stopniu nasilenia nie 

odnotowano występowania istotnej statystycznie różnicy między grupami.  

Wśród zdarzeń rozpatrywanych w ramach analizowanej kategorii zaburzeń, jedynie kaszel 

ogółem, kaszel o  1.-2. stopniu nasilenia i przekrwienie błony śluzowej nosa (wszystkie stopnie 

nasilenia) i katar występowały częściej wśród chorych w grupie badanej niż kontrolnej. 

Pozostałe analizowane zdarzenia występowały ze zbliżoną częstością w obu grupach (brak 

różnic istotnych statystycznie). 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Tabela 87. 
Częstość zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
układu 

oddechowego, 
klatki 

piersiowej i 
śródpiersia 

ogółem 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 101 (52,1) 194 76 (38,4) 198 
1,74 

(1,17; 2,61) 
0,14 

(0,04; 0,23) 
7  

(4; 25) 
TAK 

Faza 
indukcji 

74 (38,1) 194 67 (33,8) 198 
1,21  

(0,80; 1,82) 
0,04  

(-0,05; 0,14) 
n/d NIE 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 12 (6,2) 194 7 (3,5) 198 
1,80 

(0,69; 4,67) 
0,03 

(-0,02; 0,07) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

8 (4,1) 194 2 (1,0) 198 
4,22  

(0,88; 20,11) 

0,03  
(-0,0001; 

0,06) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Kaszel 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 54 (27,8)* 194 34 (17,2) 198 
1,86 

(1,15; 3,02) 
0,11 

(0,02; 0,19) 
9  

(5; 50) 
TAK 

Faza 
indukcji 

37 (19,1) 194 30 (15,2) 198 
1,32  

(0,78; 2,24) 
0,04  

(-0,04; 0,11) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 54 (27,8) 194 34 (17,2) 198 

1,86 
(1,15; 3,02) 

0,11 
(0,02; 0,19) 

9  
(5; 50) 

TAK 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 
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których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

310 

   

  

   

 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Duszność 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 22 (11,3) 194 21 (10,6) 198 
1,08 

(0,57; 2,03) 
0,01 

(-0,05; 0,07) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

17 (8,8) 194 17 (8,6) 198 
1,02  

(0,51; 2,07) 
0,00  

(-0,05; 0,06) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 20 (10,3) 194 20 (10,1) 198 

1,02 
(0,53; 1,97) 

0,00 
(-0,06; 0,06) 

n/d NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 1 (0,5) 198 
2,05 

(0,18; 22,82) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Przekrwienie 
błony 

śluzowej nosa 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 14 (7,2) 194 3 (1,5) 198 
5,06  

(1,43; 17,88) 
0,06  

(0,02; 0,10) 
16  

(10; 50) 
TAK 

3.-
4.stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 

Niemożliwe 
do obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zatorowość 
płucna 

3.-5. 
stopień 

Ogółem 1 (0,5) 194 4 (2,0) 198 
0,25 

(0,03; 2,27) 
-0,02 

(-0,04; 0,01) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 

Faza 
indukcji 

1 (0,5) 194 2 (1,0) 198 
0,51  

(0,05; 5,65) 
-0,005  

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 

Katar 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 

11 (5,7) 194 3 (1,5) 198 
3,91  

(1,07; 14,23) 
0,04  

(0,005; 0,08) 
25  

(12; 200) 
TAK 

Ból gardła 11 (5,7) 194 7 (3,6) 198 
1,64  

(0,62; 4,32) 
0,02  

(-0,02; 0,06) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w FDA 2016 podano, że zdarzenie wystąpiło u 26% chorych w grupie badanej 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.11. Zaburzenia żołądka i jelit 

W ramach kategorii zaburzenia żołądka i jelit, dla chorych na FL dostępne są dane dotyczące 

częstości występowania perforacji w obrębie żołądka i jelit o 3.-5. stopniu nasilenia. Zdarzenie 

to wystąpiło u 1 (0,6%) chorego w grupie badanej i nie wystąpiło u żadnego chorego w grupie 

kontrolnej. Różnica między grupami nie była znamienna statystycznie.  

Zaburzenia żołądka i jelit ogółem (wszystkie stopnie nasilenia) wystąpiły u 74,7% chorych z 

populacji iNHL stosujących obintuzumab oraz u 82,3% chorych w grupie kontrolnej. Różnica 

między grupami nie była istotna statystycznie dla analizy łącznej dla wszystkich faz badania. 

W przypadku analizy dla fazy indukcji wykazano, że zaburzenia żołądka i jelit ogółem 

(wszystkie stopnie nasilenia) występowały istotnie statystycznie częściej w grupie kontrolnej 

niż u chorych stosujących OBI. W przypadku  zaburzeń żołądka i jelit ogółem (3.-5.stopień 

nasilenia) nie odnotowano występowania istotnych statystycznie różnic między grupami. 

W rozpatrywanej kategorii zaburzeń, nudności (wszystkie stopnie nasilenia) w fazie indukcji, 

występowały rządniej wśród chorych stosujących OBI w porównaniu do grupy kontrolnej. Dla 

pozostałych analizowanych zdarzeń z kategorii zaburzenia żołądka i jelit nie wykazano 

istotnych statystycznie różnic miedzy grupami. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 88. 
Częstość występowania zaburzeń żołądka i jelit 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia żołądka i jelit 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
żołądka i jelit 

ogółem 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 145 (74,7) 194 
163 

(82,3) 
198 

0,64 
(0,39; 1,04) 

-0,08 
(-0,16; 0,01) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

138 (71,1) 194 
160 

(80,8) 
198 

0,59  
(0,37; 0,94) 

-0,10  
(-0,18; -0,01) 

10  
(6; 100) 

TAK 

3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 22 (11,3) 194 16 (8,1) 198 
1,45 

(0,74; 2,86) 
0,03 

(-0,03; 0,09) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

17 (8,8) 194 13 (6,6) 198 
1,37  

(0,65; 2,90) 
0,02  

(-0,03; 0,07) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Nudności 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 104 (53,6) 194 
121 

(61,1) 
198 

0,74 
(0,49; 1,10) 

-0,08 
(-0,17; 0,02) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

96 (49,5) 194 
121 

(61,1) 
198 

0,62  
(0,42; 0,93) 

-0,12  
(-0,21; -0,02) 

9  
(5; 50) 

TAK 

1.-2. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 102 (52,6) 194 
115 

(58,1) 
198 

0,80 
(0,54; 1,19) 

-0,06 
(-0,15; 0,04) 

n/d NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 6 (3,0) 198 
0,33 

(0,07; 1,67) 
-0,02 

(-0,05; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

5 stopień. 
ok. 21, 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 6 (3,0) 198 
0,33 

(0,07; 1,67) 
-0,02 

(-0,05; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Biegunka 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 53 (27,3) 194 60 (30,3) 198 
0,86 

(0,56; 1,34) 
-0,03 

(-0,12; 0,06) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

43 (22,2) 194 58 (29,3) 198 
0,69  

(0,44; 1,09) 
-0,07  

(-0,16; 0,01) 
n/d NIE 

1.-2. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 51 (26,3) 194 55 (27,8) 198 
0,93 

(0,59; 1,45) 
-0,01 

(-0,10; 0,07) 
n/d NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 4 (2,0) 198 
0,51 

(0,09; 2,79) 
-0,01 

(-0,03; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 1 (0,5) 198 
0,14 

(0,003; 6,96) 
-0,01 

(-0,02; 0,01) 
n/d NIE 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 5 (2,5) 198 
0,40 

(0,08; 2,10) 
-0,01 

(-0,04; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wymioty Ogółem Ogółem 43 (22,2) 194 54 (27,3) 198 
0,76 

(0,48; 1,20) 
-0,05 

(-0,14; 0,03) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

315 

   

  

   

 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 

Faza 
indukcji 

40 (20,6) 194 54 (27,3) 198 
0,69  

(0,43; 1,11) 
-0,07  

(-0,15; 0,02) 
n/d NIE 

1.-2. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 39 (20,1) 194 52 (26,3) 198 
0,71 

(0,44; 1,13) 
-0,06 

(-0,14; 0,02) 
n/d NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 4 (2,0) 194 2 (1,0) 198 
2,06 

(0,37; 11,40) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Faza 
indukcji 

4 (2,1) 194 2 (1,0) 198 
2,06 

(0,37; 11,40) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Niestrawność 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 10 (5,2) 194 5 (2,5) 198 
 

5,33 
(1,15; 24,63) 

 
0,03  

(-0,01; 0,06) 
n/d 

 
NIE 

3.-4.stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaparcia Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem* 41 (21,1) 194 38 (19,2) 198 
1,13 

(0,69; 1,85) 
0,02 

(-0,06; 0,10) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

38 (19,6) 194 38 (19,2) 198 
1,03  

(0,62; 1,69) 
0,00  

(-0,07; 0,08) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

1.-2. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 41 (21,1) 194 38 (19,2) 198 
1,13 

(0,69; 1,85) 
0,02 

(-0,06; 0,10) 
n/d NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Perforacja w 
obrębie 

żołądka i jelit 

Ogółem 
ok. 24 

(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 2 (1,0) 204 0 (0,0) 205 
7,46  

(0,47; 119,71) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 204 0 (0,0) 205 
7,46  

(0,47; 119,71) 
0,01  

(-0,01; 0,03) 
n/d NIE 

Follow-up 0 (0,0) 164 0 (0,0) 189 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00  

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

3.-5.stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem** 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 

7,54  
(0,15; 380,22) 

0,01  
(-0,01; 0,02) 

n/d NIE 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem** 1 (0,5) 204 0 (0,0) 205 
7,43  

(0,15; 374,22) 
0,00  

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 

Rozdęcie 
brzucha 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 

7 (3,6) 194 11 (5,6) 198 
0,64  

(0,24; 1,68) 
-0,02  

(-0,06; 0,02) 
n/d NIE 

Ból brzucha 12 (6,2) 194 18 (9,1) 198 
0,66  

(0,31; 1,41) 
-0,03  

(-0,08; 0,02) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt 
końcowy 

Stopień 
nasilenia 

Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNT 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Ból 
nadbrzusza 

10 (5,2) 194 15 (7,6) 198 
0,66  

(0,29; 1,51) 
-0,02  

(-0,07; 0,02) 
n/d NIE 

Suchość w 
ustach 

8 (4,1) 194 11 (5,6) 198 
0,73  

(0,29; 1,86) 
-0,01  

(-0,06; 0,03) 
n/d NIE 

Populacja FL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Perforacja w 
obrębie 

żołądka i jelit 
3.-5.stopień 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem*** 1 (0,6) 164 0 (0,0) 168 
7,57  

(0,15; 381,69) 
0,01  

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w FDA 2016 wskazano, że zaparcia występowały w grupie badanej i kontrolnej z częstością odpowiednio 19% vs 16% 
**w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 
***w NICE 2016 określone jako TEAE 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

318 

   

  

   

 

3.11.4.12. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej ogółem (wszystkie stopnie nasilenia) wystąpiły w badaniu 

GADOLIN u 38,1% chorych stosujących obinutuzumab oraz u 31,3% chorych stosujących 

bendamustynę w monoterapii. Różnica między grupami nie była istotna statystycznie. W 

rozpatrywanej kategorii jedynie w przypadku świądu (ogółem), zarówno w analizie dla 

wszystkich faz badania jak i analizie wyłącznie dla fazy indukcji oraz świądu o 1.-2. stopniu 

nasilenia wykazano, że zdarzenie to występowało częściej wśród chorych stosujących OBI niż 

w przypadku grupy kontrolnej. Pozostałe zdarzenia występowały ze zbliżoną częstością w obu 

analizowanych grupach. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 89. 
Częstość występowania zaburzeń skóry i tkanki podskórnej 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej  

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia skóry 
i tkanki 

podskórnej 
ogółem 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 74 (38,1) 194 62 (31,3) 198 
1,35 

(0,89; 2,05) 
0,07 

(-0,03; 0,16) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

56 (28,9) 194 55 (27,8) 198 
1,06  

(0,68; 1,64) 
0,01  

(-0,08; 0,10) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wysypka 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 24 (12,4) 194 23 (11,6) 198 
1,07 

(0,58; 1,98) 
0,01 

(-0,06; 0,07) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

19 (9,8) 194 21 (10,6) 198 
0,92  

(0,48; 1,76) 
-0,01  

(-0,07; 0,05) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 22 (11,3) 194 23 (11,6) 198 

0,97 
(0,52; 1,81) 

-0,003 
(-0,07; 0,06) 

n/d NIE 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

5. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Świąd Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem* 25 (12,9) 194 12 (6,1) 198 
2,29 

(1,12; 4,71) 
0,07 

(0,01; 0,13) 
14  

(7; 100) 
TAK 

Faza 
indukcji 

23 (11,9) 194 10 (5,1) 198 
2,53  

(1,17; 5,47) 
0,07  

(0,01; 0,12) 
14  

(8; 100) 
TAK 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 24 (12,4) 194 12 (6,1) 198 

2,19 
(1,06; 4,51) 

0,06 
(0,01; 0,12) 

16  
(8; 100) 

 
TAK 

3. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 380,22) 
0,01 

(-0,01; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5 stopień. 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 
Rumień Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 10 (5,2) 194 4 (2,0) 198 

2,64  
(0,81; 8,55) 

0,03  
(-0,01; 0,07) 

n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w FDA 2016 wskazano, że zdarzenie wystąpiło u 9% chorych w grupie badanej i 6% w grupie kontrolnej



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.13. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej ogółem (wszystkie stopnie nasilenia) 

wystąpiły w badaniu GADOLIN u 41,2% chorych stosujących obinutuzumab oraz u 28,8% 

chorych stosujących bendamustynę w monoterapii. Różnica między grupami była istotna 

statystycznie.  

W rozpatrywanej kategorii w przypadku bólu kończyny (wszystkie stopnie nasilenia) i bólu 

stawów (wszystkie stopnie nasilenia i zdarzenie o 1.-2. stopniu), wykazano, że zdarzenie to 

występowało częściej wśród chorych stosujących OBI niż w przypadku grupy kontrolnej. 

Pozostałe zdarzenia występowały ze zbliżoną częstością w obu analizowanych grupach. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 90. 
Częstość występowania zaburzeń mięśniowo-szkieletowych i tkanki łącznej 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
mięśniowo-

szkieletowe i 
tkanki łącznej 

ogółem* 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 80 (41,2) 194 57 (28,8) 198 
1,74 

(1,14; 2,64) 
0,12 

(0,03; 0,22) 
8  

(4; 33) 
TAK 

Faza 
indukcji 

64 (33,0) 194 53 (26,8) 198 
1,35  

(0,87; 2,08) 
0,06  

(-0,03; 0,15) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Ból kończyny 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 18 (9,3) 194 7 (3,5) 198 
2,79  

(1,14; 6,84) 
0,06  

(0,01; 0,11) 
16  

(9; 100) 
TAK 

3.-4.stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 121,67) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Ból stawów 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 23 (11,9) 194 9 (4,5) 198 
2,82 

(1,27; 6,27) 
0,07 

(0,02; 0,13) 
14  

(7; 50) 
TAK 

Faza 
indukcji 

14 (7,2) 194 6 (3,0) 198 
2,49  

(0,94; 6,62) 
0,04  

(-0,002; 0,09) 
n/d NIE 

1.-2. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 23 (11,9) 194 9 (4,5) 198 
2,82 

(1,27; 6,27) 
0,07 

(0,02; 0,13) 
14  

(7; 50) 
TAK 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5 stopień. 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe do 

obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 

Ból pleców 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 

13 (6,7) 194 18 (9,1) 198 
0,72  

(0,34; 1,51) 
-0,02  

(-0,08; 0,03) 
n/d NIE 

Ból mięśni 12 (6,2) 194 15 (7,6) 198 
0,80  

(0,37; 1,77) 
-0,01  

(-0,06; 0,04) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w tym ból



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.14. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania ogółem (wszystkie stopnie nasilenia) wystąpiły 

w badaniu GADOLIN u 71,6% chorych stosujących obinutuzumab oraz u 66,2% chorych 

stosujących bendamustynę w monoterapii. Różnica między grupami była istotna statystycznie 

zarówno w przypadku oceny dla wszystkich stopni nasilenia jak i oceny dla zaburzeń o 3.-5. 

stopniu nasilenia. 

W rozpatrywanej kategorii jedynie w przypadku gorączki (wszystkie stopnie nasilenia i 

zdarzenie o 1.-2. stopniu) i bólu w klatce piersiowej wykazano, że zdarzenie to występowało 

częściej wśród chorych stosujących OBI niż w przypadku grupy kontrolnej. Pozostałe 

zdarzenia występowały ze zbliżoną częstością w obu analizowanych grupach. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 

 



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
podtrzymującym u chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u 
których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 91. 
Częstość występowania zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia 
ogólne i stany w 
miejscu podania 

ogółem 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 139 (71,6) 194 
131 

(66,2) 
198 

1,29 
(0,84; 1,99) 

0,05 
(-0,04; 0,15) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

128 (66,0) 194 
130 

(65,7) 
198 

1,01  
(0,67; 1,54) 

0,00  
(-0,09; 0,10) 

n/d NIE 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 13 (6,7) 194 9 (4,5) 198 
1,51 

(0,63; 3,61) 
0,02 

(-0,02; 0,07) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

9 (4,6) 194 6 (3,0) 198 
1,56  

(0,54; 4,46) 
0,02  

(-0,02; 0,05) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zmęczenie 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 76 (39,2) 194 66 (33,3) 198 
1,29 

(0,85; 1,95) 
0,06 

(-0,04; 0,15) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

72 (37,1) 194 65 (32,8) 198 
1,21  

(0,80; 1,83) 
0,04  

(-0,05; 0,14) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 73 (37,6) 194 61 (30,8) 198 
1,35 

(0,89; 2,06) 
0,07 

(-0,03; 0,16) 
n/d NIE 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 5 (2,5) 198 
0,61 

(0,14; 2,57) 
-0,01 

(-0,04; 0,02) 
n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

5. stopień 

ok. 21,1 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Faza 
indukcji 

2 (1,0) 194 4 (2,0) 198 
0,51  

(0,09; 2,79) 
-0,01  

(-0,03; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem^ 54 (27,8) 194 36 (18,2) 198 
1,74 

(1,08; 2,80) 
0,10 

(0,01; 0,18) 
10  

(6; 100) 
TAK 

Faza 
indukcji 

45 (23,2) 194 35 (17,7) 198 
1,41  

(0,86; 2,31) 
0,06  

(-0,02; 0,13) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 52 (26,8) 194 36 (18,2) 198 
1,65 

(1,02; 2,67) 
0,09 

(0,004; 0,17) 
11 

(5; 250) 
TAK 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 2 (1,0) 194 0 (0,0) 198 
7,58 

(0,47; 
121,67) 

0,01 
(-0,01; 0,03) 

n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Astenia Ogółem ok. 21 
(data odcięcia  

Ogółem^^ 29 (14,9) 194 23 (11,6) 198 
1,34 

(0,74; 2,41) 
0,03 

(-0,03; 0,10) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

1 września 
2014) 

Faza 
indukcji 

26 (13,4) 194 23 (11,6) 198 
1,18  

(0,65; 2,14) 
0,02  

(-0,05; 0,08) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 26 (13,4) 194 22 (11,1) 198 
1,24 

(0,68; 2,27) 
0,02 

(-0,04; 0,09) 
n/d NIE 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 3 (1,5) 194 1 (0,5) 198 
3,09 

(0,32; 30,01) 
0,01 

(-0,01; 0,03) 
n/d NIE 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Dreszcze 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 24 (12,4) 194 20 (10,1) 198 
1,26 

(0,67; 2,36) 
0,02 

(-0,04; 0,09) 
n/d NIE 

Faza 
indukcji 

22 (11,3) 194 20 (10,1) 198 
1,14  

(0,60; 2,16) 
0,01  

(-0,05; 0,07) 
n/d NIE 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 23 (11,9) 194 20 (10,1) 198 
1,20 

(0,63; 2,26) 

0,02 

(-0,04; 0,08) 
n/d NIE 

3. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 1 (0,5) 194 0 (0,0) 198 
7,54 

(0,15; 
380,22) 

0,01 
(-0,01; 0,02) 

n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01)  
n/d NIE 

5. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do obliczenia 
0,00 

(-0,01; 0,01)  
n/d NIE 

GADOLIN 
(EU-CTR 

2016) 

Ból w klatce 
piersiowej 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 
2014) 

Ogółem 

10 (5,2) 194 3 (1,5) 198 
3,53  

(0,96; 13,04) 

0,04  
(0,0009; 

0,07) 

25  
(14; 

1111) 
TAK 

Obrzęk 
obwodowy 

12 (6,2) 194 14 (7,1) 198 
0,87  

(0,39; 1,92) 
-0,01  

(-0,06; 0,04) 
n/d NIE 

Ból 5 (2,6) 194 10 (5,1) 198 
0,50  

(0,17; 1,48) 
-0,02  

(-0,06; 0,01) 
n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

^w FDA 2016 wskazano, że gorączka występowała z częstością 18% w grupie badanej i 14% w grupie kontrolnej 
^^w FDA 2016 wskazano, że astenia występowała z częstością 11% w grupie badanej i 8% w grupie kontrolnej 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.11.4.15. Badania diagnostyczne 

W badaniu GADOLIN częstość występowania zmniejszenia masy ciała była zbliżona w 

analizowanych grupach. Nie wykazano występowania istotnej statystycznie różnicy między 

grupami. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 92. 
Częstość występowania zaburzeń w wynikach badań diagnostycznych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Zaburzenia w wynikach badań diagnostycznych 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

Zmniejszenia masy 
ciała 

Ogółem 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 9 (4,6) 194 17 (8,6) 198 
0,52  

(0,23; 1,19) 
-0,04  

(-0,09; 0,01) 
NIE 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
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3.11.4.16. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

W ramach kategorii urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, dla chorych na FL dostępne są 

dane dotyczące częstości występowania reakcji związanej z wlewem o 3.-5. stopniu nasilenia. 

Zdarzenie to wystąpiło u 15 (9,1%) chorych w grupie badanej i u 6 (3,6%) chorych w grupie 

kontrolnej. Różnica między grupami była znamienna statystycznie.  

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach ogółem (wszystkie stopnie nasilenia) wystąpiły u 

67,0% chorych z populacji iNHL stosujących obintuzumab oraz u 59,1% chorych w grupie 

kontrolnej. Różnica między grupami nie była istotna statystycznie. Występowanie istotnej 

statystycznie różnicy między grupami, na niekorzyść OBI odnotowano w przypadku częstości 

występowania urazów, zatruć i powikłań po zabiegach o 3.-5. stopniu nasilenia.  

W ramach rozpatrywanej kategorii dla w populacji iNHL znamienną statystycznie różnicę 

między grupami wykazano w przypadku częstości występowania reakcji związanych z wlewem 

o 3.-5. stopniu nasilenia (data odcięcia danych 1 maja 2015 roku i 1 kwietnia 2016 roku). 

Reakcje te występowały częściej w przypadku grupy badanej niż kontrolnej. W pozostałych 

przypadkach w niniejszej kategorii zaburzeń nie odnotowano różnic istotnych statystycznie 

między grupami. 

Według danych wskazanych w publikacji EMA 2016 u chorych, u których zastosowano 

kortykosteroidy w ramach premedykacji reakcje związane z wlewem wystąpiły w przypadku 

13,7% chorych w grupie kontrolnej oraz 32,5% chorych w grupie badanej. Wśród chorych, u 

których premedykacji ne zastosowano reakcje związane z wlewem odnotowano odpowiednio 

u 24,0% chorych i 55,8% chorych. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 
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Tabela 93. 
Częstość występowania urazów, zatruć i powikłań po zabiegach 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, mediana 

[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

Populacja iNHL 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Urazy, zatrucia 
i powikłania po 

zabiegach ogółem 

Ogółem 
ok. 21 (data 

odcięcia  
1 września 2014) 

Ogółem 130 (67,0) 194 
118 

(59,6) 
198 

1,38 
(0,91; 2,08) 

0,07 
(-0,02; 0,17) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

124 (63,9) 194 
117 

(59,1) 
198 

1,23  
(0,82; 1,84) 

0,05  
(-0,05; 0,14) 

n/d NIE 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data 
odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 22 (11,3) 194 9 (4,5) 198 
2,69 

(1,20; 5,99) 
0,07 

(0,01; 0,12) 
14  

(8; 100) 
TAK 

Faza 
indukcji 

21 (10,8) 194 7 (3,5) 198 
3,31  

(1,37; 7,98) 
0,07  

(0,02; 0,12) 
14  

(8; 50) 
TAK 

Reakcja związana 
z wlewem 

Ogółem 

ok. 21 (data 
odcięcia  

1 września 2014) 

Ogółem 133 (68,6) 194 
125 

(63,1) 
198 

1,27 
(0,84; 1,94) 

0,05 
(-0,04; 0,15) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji* 

132 (68,0) 194 
125 

(63,1) 
198 

1,24  
(0,82; 1,89) 

0,05  
(-0,04; 0,14) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem 135 (66,2) 204 
128 

(62,4) 
205 

1,18  
(0,79; 1,76) 

0,04  
(-0,06; 0,13) 

n/d NIE 

Faza 
indukcji 

134 (65,7) 204 
128 

(62,4) 
205 

1,15  
(0,77; 1,73) 

0,03  
(-0,06; 0,13) 

n/d NIE 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

1.-2. 
stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 
Ogółem 112 (57,7) 194 

114 
(57,6) 

198 
1,01 

(0,67; 1,50) 
0,00 

(-0,10; 0,10) 
n/d NIE 

3. stopień Ogółem 16 (8,2) 194 10 (5,1) 198 
1,69 

(0,75; 3,82) 
0,03 

(-0,02; 0,08) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, mediana 

[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

4. stopień 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 

5 (2,6) 194 1 (0,5) 198 
5,21 

(0,60; 45,02) 

0,02 
(-0,004; 

0,05) 
n/d NIE 

5. stopień 0 (0,0) 194 0 (0,0) 198 
Niemożliwe 

do 
obliczenia 

0,00 
(-0,01; 0,01) 

n/d NIE 

3.-5. 
stopień 

Faza 
indukcji 

21 (10,8) 194 11 (5,6) 198 
2,06 

(0,97; 4,40) 

0,05 
(-0,001; 

0,11) 
n/d NIE 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem** 22 (10,8) 204 11 (5,4) 205 
2,13  

(1,01; 4,52) 
0,05  

(0,002; 0,11) 
20  

(9; 500) 
TAK 

GADOLIN 
(ab.konf. 
Cheson 

2016) 

31,8  
(data odcięcia  

1 kwietnia 2016) 
Ogółem 19 (9,3) 204 7 (3,4) 203^ 

2,88  
(1,18; 7,00) 

0,06  
(0,01; 0,11) 

16  
(9; 100) 

TAK 

Populacja FL 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Reakcja związana 
z wlewem 

3.-5. 
stopień 

ok. 24 
(data odcięcia  
1 maja 2015) 

Ogółem**
* 

15 (9,1) 164 6 (3,6) 168 
2,72  

(1,03; 7,19) 
0,06  

(0,004; 0,11) 
16  

(9; 250) 
TAK 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*u 4 chorych w grupie badanej i u 3 chorych w grupie kontrolnej przerwano stosowanie leczenia z powodu reakcji związanych z wlewem 
**w EMA 2016 wskazywane jako zdarzenie niepożądane szczególnego zainteresowania 
***w NICE 2016 określone jako TEAE 
^analiza dla wszystkich chorych, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę leku, z wykluczeniem 2 chorych którzy w czasie leczenia  podtrzymującego przeszli do 
grupy badanej 
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3.11.5. Nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych 

W czasie trwania badania GADOLIN większość nieprawidłowości w wynikach badań 

laboratoryjnych występowały ze zbliżoną częstością w grupie badanej i kontrolnej. Jedynie 

hipokalcemia ogółem, leukopenia o 3.-4. stopniu nasilenia, limfopenia o 3.-4. stopniu nasilenia 

i neutropenia o 3.-4. stopniu nasilenia występowały istotnie statystycznie częściej wśród 

chorych stosujących obinutuzumab w porównaniu do chorych otrzymujących bendamustynę 

w monoterapii. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki.



 
Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 
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Tabela 94. 
Częstość występowania nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

Nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Hipofosfatemia 

Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia 1 
września 2014) 

80 (41,2) 194 75 (37,9) 198 
1,15 

(0,77; 1,73) 
0,03 

(-0,06; 0,13) 
n/d NIE 

3.-
4.stopień 

14 (7,2) 194 13 (6,6) 198 
 

1,11 
(0,51; 2,42) 

0,01  
(-0,04; 0,06) 

n/d NIE 

Hipokalcemia 

Ogółem 74 (38,1) 194 51 (25,8) 198 
1,78 

(1,16; 2,73) 
0,12 

(0,03; 0,22) 
8  

(4; 33) 
TAK 

3.-
4.stopień 

4 (2,1) 194 3 (1,5) 198 
1,37  

(0,30; 6,20) 
0,01  

(-0,02; 0,03) 
n/d NIE 

Leukopenia 

Ogółem 167 (86,1) 194 174 (87,9) 198 
0,85 

(0,47; 1,54) 
-0,02 

(-0,08; 0,05) 
n/d NIE 

3.-
4.stopień 

92 (47,4) 194 67 (33,8) 198 
1,76  

(1,17; 2,65) 
0,14  

(0,04; 0,23) 
7  

(4; 25) 
TAK 

Limfopenia 

Ogółem 192 (99,0) 194 195 (98,5) 198 
1,48  

(0,24; 8,94) 
0,00  

(-0,02; 0,03) 
n/d NIE 

3.-
4.stopień 

181 (93,3) 194 168 (84,8) 198 
2,49  

(1,25; 4,93) 
0,08  

(0,02; 0,15) 
12  

(6; 50) 
TAK 

Neutropenia 

Ogółem 146 (75,3) 194 152 (76,8) 198 
0,92 

(0,58; 1,46) 
-0,02 

(-0,10; 0,07) 
n/d NIE 

3.-
4.stopień 

101 (52,1) 194 83 (41,9) 198 
1,50 

(1,01; 2,24) 
0,10 

(0,003; 0,20) 
10  

(5; 333) 
TAK 

Obniżony klirens 
kreatyniny 

Ogółem 113 (58,2) 194 120 (60,6) 198 
0,91  

(0,61; 1,36) 
-0,02  

(-0,12; 0,07) 
n/d NIE 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS OR  
(95% CI) 

RD  
(95% CI) 

NNH 
(95% CI) 

IS 
n (%) N n (%) N 

3.-
4.stopień 

12 (6,2) 194 7 (3,5) 198 
1,80  

(0,69; 4,67) 
0,03  

(-0,02; 0,07) 
n/d NIE 

Podwyższony 
poziom 

aminotransferazy 
alaninowej 

Ogółem 68 (35,1) 194 61 (30,8) 198 
1,21 

(0,79; 1,85) 
0,04 

(-0,05; 0,14) 
n/d NIE 

3.-
4.stopień 

2 (1,0) 194 7 (3,5) 198 
0,28  

(0,06; 1,39) 
-0,03  

(-0,05; 0,004) 
n/d NIE 

Podwyższony 
poziom 

kreatyniny 

Ogółem 169 (87,1) 194 182 (91,9) 198 
0,59 

(0,31; 1,15) 
-0,05 

(-0,11; 0,01) 
n/d NIE 

3.-
4.stopień 

8 (4,1) 194 3 (1,5) 198 
2,80  

(0,73; 
10,70) 

0,03  
(-0,01; 0,06) 

n/d NIE 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.11.6. Przeciwciała  

Według danych przedstawionych w publikacji ChPL 2016 u chorych ludzkie przeciwciała 

antyludzkie przeciw Gazyvaro®  nie zostały stwierdzone w czasie trwania badania u chorych 

stosujących obinutuzumab. U 2 chorych stwierdzono wyjściowo takie przeciwciała i wystąpiły 

u nich reakcje związane z wlewem. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane. 

Tabela 95. 
Częstość występowania przeciwciał (immunogenność) 

Badanie 
(publikacja) 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

OBI+BENOBI BENOBS 

n (%) N n (%) N 

Ludzkie przeciwciała antyludzkie przeciw Gazyvaro®  – populacja iNHL 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

ok. 21 
(data odcięcia 1 
września 2014) 

0 (0,0)* 194 n/d 198 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*u 2 chorych stwierdzono wyjściowo takie przeciwciała i wystąpiły u nich reakcje związane z wlewem
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 Uzupełniająca ocena skuteczności i 

bezpieczeństwa OBI – wyniki dla fazy 

podtrzymania (badanie GADOLIN) 

W badaniu GADOLIN dodatkowo przedstawiono wyniki dla analizy skuteczności i 

bezpieczeństwa OBI stosowanego w ramach leczenia podtrzymującego. Wyniki te dotyczącą 

jedynie chorych z grupy badanej (nie przedstawiono w badaniu danych dla chorych z grupy 

kontrolnej, wyodrębnionych dla fazy podtrzymania). Ponieważ brak jest danych dla grupy 

kontrolnej, nie ma możliwości wykonania obliczeń dla różnic miedzy grupami.  

Wszystkie wyniki dla fazy podtrzymania przedstawiono w badaniu GADOLIN jedynie dla 

populacji iNHL. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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3.12.1. Zmiana wyniku kwestionariusza EQ-5D względem 

wartości początkowych 

U chorych stosujących OBI w ramach terapii podtrzymującej odnotowano poprawę średniego 

wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych (dodatnia wartość zmiany), 

co świadczy o poprawie jakości życia chorych. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 

Tabela 96. 
Zmiana wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych 

Badanie 
(publikacja) 

Populacja Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI+BENOBI 

Średnia (SD)  
[jed.] 

N 

Zmiana wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych 

Domena stanu zdrowia 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 

indukcji 
0,02 (0,13) 143 

Wynik na skali VAS 

GADOLIN 
(EU-CTR 2016) 

iNHL 
ok. 21  

(data odcięcia 1 
września 2014) 

Do 2 lat od 
zakończenia fazy 

indukcji 
1,05 (9,48) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.12.2. Częstość występowania zgonu 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI odnotowano 1 

przypadek zgonu z powodu zdarzeń niepożądanych. Nie wykazano żadnego przypadku zgonu 

z powodu progresji choroby. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 97. 
Częstość występowania zgonu 

Badanie (publikacja) Okres obserwacji, mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

Zgon ogółem 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia 1 maja 2015) 0 (0,0) 154 

Zgon z powodu progresji choroby 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia 1 maja 2015) 0 (0,0) 154 

Zgon z powodu zdarzeń niepożądanych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

ok. 21 (data odcięcia 1 września 2014) 0 (0,0) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia 1 maja 2015) 1 (0,6) 154 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.12.3. Działania niepożądane  

3.12.3.1. Działania niepożądane ogółem 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI działania niepożądane 

ogółem o 3. stopniu nasilenia wystąpiły u około 9% chorych, zaś działa niepożądane o 4. 

stopniu nasilenia odnotowano u 5,6% chorych. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 98. 
Częstość występowania działań niepożądanych ogółem 

Badanie 
(publikacja) 

Okres obserwacji, mediana [mies.] 
Stopień 

nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Działania niepożądane ogółem  

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

ok. 21 (data odcięcia 1 września 2014) 
3. stopień 13 (9,1) 

143 
4. stopień 8 (5,6) 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.12.3.2. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI wśród działań 

niepożądanych o 3. stopniu nasilenia w badaniu GADOLIN zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

ogółem wystąpiły u 2 (1,4%) chorych, w tym u 1 chorego wystąpiło cytomegalowirusowe 

zapalenie naczyniówki i siatkówki i u 1 chorego wystąpiło zakażenie dróg moczowych. W 

ramach rozpatrywanej kategorii spośród działań o 4. stopniu nasilenia odnotowano jedynie 

posocznicę u 1 (0,7%) chorego. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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Tabela 99. 
Częstość występowania zakażeń i zarażeń pasożytniczych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze  

GADOLIN 
(Sehn 
2016) 

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 2 (1,4) 143 

4. stopień 1 (0,7) 143 

Posocznica 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 1 (0,7) 143 

Zapalenie płuc 
ok. 21 

(data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Cytomegalowirusowe 
zapalenie naczyniówki i 

siatkówki 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Posocznica moczowa 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Półpasiec 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zakażenie płuc 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zakażenie dolnych dróg 
oddechowych 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zakażenie dróg 
moczowych 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zakażenie górnych dróg 
oddechowych 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Gronkowcowe zapalenie 
skóry 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Norowirusowe zapalenie 
żołądka i jelit 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zakażenie 3. stopień 0 (0,0) 143 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zapalenie mieszków 
włosowych 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zapalenie wątroby typu B 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.12.3.3. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI, 

w ramach kategorii nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy), 

odnotowano 1 przypadek raka pęcherza moczowego o 3. stopniu nasilenia. Nie odnotowano 

działań o  4. stopniu nasilenia. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 100. 
Częstość występowania nowotworów łagodnych, złośliwych i nieokreślonych (w tym 
torbieli i polipów) 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Nowotwory łagodne, 
złośliwe i nieokreślone 
(w tym torbiele i polipy) 

ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Mięśniakomięsak 
gładkokomórkowy 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Rak pęcherza 
moczowego 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

3. stopień 0 (0,0) 143 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zespół 
mielodysplastyczny 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.12.3.4. Zaburzenia krwi i układu chłonnego  

W ramach kategorii zaburzenia krwi i układu chłonnego w badaniu GADOLIN w fazie leczenia 

podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI, zaburzenia ogółem o 3. stopniu 

nasilenia wystąpiły łącznie u 5 chorych, zaś zaburzenia o 4. stopniu nasilenia odnotowano u 7 

chorych. Najczęściej w badaniu występowała neutropenia (o 3. stopniu nasilenia u 2,8% 

chorych i o 4. stopniu nasilenia u 3,5% chorych). Pozostałe odnotowane zaburzenia z tej 

kategorii (gorączka neutropeniczna, leukopenia i małopłytkowość występowały u 

pojedynczych chorych). 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

 

Tabela 101. 
Częstość występowania zaburzeń krwi i układu chłonnego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 5 (3,5) 143 

4. stopień 7 (4,9) 143 

Gorączka 
neutropeniczna 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 1 (0,7) 143 

Leukopenia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Neutropenia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 4 (2,8) 143 

4. stopień 5 (3,5) 143 

Niedokrwistość 3. stopień 0 (0,0) 143 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Małopłytkowość 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 1 (0,7) 143 

Limfopenia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Niedokrwistość 
autoimmuno-
hemolityczna 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.12.3.5. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI 

nie odnotowano żadnego przypadku działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia z 

kategorii zaburzenia metabolizmu i odżywiania. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 102. 
Częstość występowania zaburzeń metabolizmu i odżywiania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia metabolizmu 
i odżywiania ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Hiperurykemia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Hipofosfatemia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Hipoglikemia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
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rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

346 

   

  

   

 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Hipoproteinemia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zespół rozpadu guza 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Hipokaliemia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Odwodnienie 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zmniejszenie  
łaknienia 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.12.3.6. Zaburzenia układu nerwowego 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI wśród działań 

niepożądanych o 3. stopniu nasilenia w badaniu GADOLIN zaburzenia układu nerwowego 

ogółem wystąpiły u 1 (0,7%) chorego (omdlenie). W ramach rozpatrywanej kategorii nie 

odnotowano działań o 4. stopniu nasilenia. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 103. 
Częstość występowania zaburzeń układu nerwowego 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia układu nerwowego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia układu 
nerwowego ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Ból głowy 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Omdlenie 3. stopień 1 (0,7) 143 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Stan przedomdleniowy 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zmiana w obrębie 
ośrodkowego układu 

nerwowego 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.12.3.7. Zaburzenia oka 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI 

w ramach kategorii zaburzenia oka, odnotowano wystąpienie działania niepożądanego o 3. 

stopniu nasilenia (zaćmy) u 1 chorego. Nie odnotowano zaburzeń o 4. stopniu nasilenia. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 104. 
Częstość występowania zaburzeń oka 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia oka 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia oka ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zaćma 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
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3.12.3.8. Zaburzenia serca 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI nie odnotowano 

wystąpienia zaburzeń serca ogółem o 4. stopniu nasilenia. W badaniu wystąpiło trzepotanie 

przedsionków o 3. stopniu nasilenia u 1 (0,7%) chorego. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 105.  
Częstość występowania zaburzeń serca 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia serca 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia serca 
ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Migotanie 
przedsionków 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Niewydolność serca 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Trzepotanie 
przedsionków 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zawał mięśnia 
sercowego 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.12.3.9. Zaburzenia naczyniowe 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI 

nie odnotowano żadnego przypadku działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia z 

kategorii zaburzenia naczyniowe. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
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Tabela 106. 
Częstość występowania zaburzeń naczyniowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia naczyniowe 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia naczyniowe 
ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Nadciśnienie 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Niedociśnienie 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Przełom nadciśnieniowy 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Uderzenia gorąca 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.12.3.10. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 

śródpiersia 

W ramach kategorii zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia w badaniu 

GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI, zaburzenia 

ogółem o 3. stopniu nasilenia wystąpiły łącznie u 2 (1,4%) chorych (po jednym przypadku 

mokrego kaszlu i śródmiąższowej choroby płuc). Zaburzeń o 4. stopniu nasilenia nie 

odnotowano u żadnego chorego.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 107. 
Częstość występowania zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 

piersiowej i śródpiersia 
ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 2 (1,4) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Niedotlenienie 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Duszność 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Mokry kaszel 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Obrzęk krtani 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Skurcz oskrzeli 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Śródmiąższowa choroba 
płuc 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Uczucie ucisku w gardle 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Wysięk opłucnowy 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zatorowość płucna 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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3.12.3.11. Zaburzenia żołądka i jelit 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI 

nie odnotowano żadnego przypadku działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia z 

kategorii zaburzenia żołądka i jelit. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 108. 
Częstość występowania zaburzeń żołądka i jelit 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji,  
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia żołądka i jelit 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia żołądka i jelit 
ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Nudności 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Wymioty 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Biegunka 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Krwotok w obrębie żołądka 
i jelit 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Obrzęk podniebienia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Perforacja jelita 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Wrzód w obrębie jamy 
ustnej 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zapalenie trzustki 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Niedrożność jelita grubego 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
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3.12.3.12. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI 

nie odnotowano żadnego przypadku działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia z 

kategorii zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 109. 
Częstość występowania zaburzeń wątroby i dróg żółciowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia wątroby i 
dróg żółciowych 

ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Cholestaza 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Hepatotoksyczność 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Stłuszczenie wątroby 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.12.3.13. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego nie odnotowano żadnego przypadku 

działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia w ramach kategorii zaburzenia skóry i 

tkanki podskórnej, u chorych na iNHL stosujących OBI.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 
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Tabela 110. 
Częstość występowania zaburzeń skóry i tkanki podskórnej 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia skóry i 
tkanki podskórnej 

ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Świąd 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Wysypka 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Wysypka ze świądem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Wysypka uogólniona 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.12.3.14. Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI 

nie odnotowano żadnego przypadku działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia w 

ramach kategorii zaburzenia zaburzeń nerek i dróg moczowych. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
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Tabela 111. 
Częstość występowania zaburzeń nerek i dróg moczowych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia nerek i dróg 
moczowych ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Ostra niewydolność 
nerek 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.12.3.15. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorych na iNHL stosujących OBI wśród działań 

niepożądanych o 3. stopniu nasilenia w badaniu GADOLIN zaburzenia ogólne i stany w 

miejscu podania ogółem wystąpiły u 1 (0,7%) chorego (gorączka). W ramach rozpatrywanej 

kategorii nie odnotowano działań o 4. stopniu nasilenia. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 112. 
Częstość występowania zaburzeń ogólnych i stanów w miejscu podania 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia ogólne i stany w 
miejscu podania ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Astenia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zmęczenie 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Dreszcze 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Gorączka 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 1 (0,7) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Ogólne pogorszenie 
fizycznego stanu zdrowia 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zapalenie błony śluzowej 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 

3.12.3.16. Badania diagnostyczne 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego nie odnotowano żadnego przypadku 

działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia w ramach kategorii nieprawidłowości w 

badaniach diagnostycznych, u chorych na iNHL stosujących OBI.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 113. 
Częstość występowania nieprawidłowości w badaniach diagnostycznych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Nieprawidłowości w badaniach diagnostycznych 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Nieprawidłowości w 
badaniach 

diagnostycznych ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Zwiększona aktywność 
aminotransferazy 

alaninowej 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
leczenie lub u których podczas leczenia lub maksymalnie do 6 
miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 
rytuksymab, wystąpiła progresja choroby – analiza kliniczna 

356 

   

  

   

 

3.12.3.17. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego nie odnotowano żadnego przypadku 

działań niepożądanych o 3. lub 4. stopniu nasilenia w ramach kategorii urazy, zatrucia i 

powikłania po zabiegach, u chorych na iNHL stosujących OBI.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 114. 
Częstość występowania urazów, zatruć i powikłań po zabiegach 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

Stopień 
nasilenia 

OBI 

n (%) N 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Urazy, zatrucia i 
powikłania po zabiegach 

ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

Reakcje związane z 
wlewem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 

3. stopień 0 (0,0) 143 

4. stopień 0 (0,0) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 
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3.12.4. Ciężkie zdarzenia niepożądane 

Dla daty odcięcia danych 1 maja 2015 roku wskazano, że ciężkie zdarzenia niepożądane 

ogółem w fazie leczenia podtrzymującego u chorych stosujących OBI odnotowano w badaniu 

GADOLIN łącznie u 20 (13,0%) chorych. W ramach poszczególnych kategorii zdarzeń 

najczęściej występowały zakażenia i zarażenia pasożytnicze ogółem – łącznie u 9 (5,8%) 

chorych (w tym posocznica u 2 chorych) i nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone ogółem 

– łącznie u 4 (2,6%) chorych. W ramach pozostałych kategorii zdarzenia ogółem występowały 

nie częściej niż u 2 (1,3%) chorych.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 115. 
Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

Ciężkie zdarzenia niepożądane 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Ciężkie zdarzenia 

niepożądane ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

18 (12,6) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

20 (13,0) 154 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Zakażenia i zarażenia 

pasożytnicze ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

9 (6,3) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

9 (5,8) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Posocznica 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

2 (1,3) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie płuc 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

1 (0,7) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zapalenie płuc i oskrzeli 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zakażenie dolnych dróg 
oddechowych 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zakażenie górnych dróg 
oddechowych 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Pneumocystoza 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zapalenie zatok 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Gronkowcowa posocznica 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Nowotwory łagodne, 
złośliwe i nieokreślone 

ogółem 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

4 (2,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Rak pęcherza 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Gruczolakorak w obrębie 
jelita 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Czerniak złośliwy 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Czerwienica prawdziwa 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Zaburzenia krwi i układu 

chłonnego ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

2 (1,3) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka neutropeniczna 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

2 (1,3) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Neutropenia 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
0 (0,0) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Małopłytkowość 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
0 (0,0) 143 

Zaburzenia układu nerwowego 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zaburzenia układu 
nerwowego 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Omdlenie 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

Zaburzenia serca 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zaburzenia serca ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
2 (1,3) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Migotanie przedsionków 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u chorych na 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Trzepotanie przedsionków 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zaburzenia układu 
oddechowego 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Aspiracyjne zapalnie płuc 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

Zaburzenia żołądka i jelit 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Zaburzenia żołądka i jelit 

ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

3 (1,9) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Biegunka 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
0 (0,0) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zapalenie okrężnicy 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Zapalenie trzustki 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Krwotok w górnej części 
żołądka i jelit 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Zaburzenia ogólne i stany 

w miejscu podania ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

2 (1,3) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

2 (1,3) 154 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Urazy, zatrucia i powikłania 

po zabiegach ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

1 (0,7) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

1 (0,6) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Reakcja związana z 
wlewem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

0 (0,0) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

Wysięk osocza 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.12.5. Zdarzenia niepożądane 

Dla daty odcięcia danych 1 maja 2015 roku, w badaniu GADOLIN podano, że zdarzenia 

niepożądane ogółem wystąpiły u 118 (76,6%) chorych, w tym zdarzenia niepożądane ogółem 

o 3.-5. stopniu nasilenia wystąpiły u 46 (29,9%) chorych. Zdarzenia niepożądane prowadzące 

do modyfikacji dawki dowolnego leku badanego (z wyjątkiem przerwania podawania) ogółem 

wystąpiły u 17,5% chorych stosujących OBI w ramach leczenia podtrzymującego.  

W ramach poszczególnych kategorii zaburzeń, najczęściej (data odcięcia danych 1 września 

2014 roku) odnotowano zakażenia i zarażenia pasożytnicze ogółem (ogółem u 46,9% chorych, 

o 3.-5. stopniu nasilenia u 8,4% chorych), zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i 

śródpiersia ogółem (ogółem u 28,7% chorych, o 3.-5. stopniu nasilenia u 2,8% chorych) oraz 

zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania ogółem (ogółem u 28,0% chorych, o 3.-5. stopniu 

nasilenia u 1,4% chorych). Wśród pojedynczych zdarzeń najczęściej występowały kaszel 

ogółem u 14,7% chorych, zakażenie górnych dróg oddechowych ogółem u 11,9% chorych i 

neutropenia ogółem u 10,5% chorych. Reakcje związane z wlewem wystąpiły u 8,4% chorych 

(wszystkie zdarzenia miały 1.-2. stopień nasilenia). 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 116.  
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

Zdarzenia niepożądane ogółem 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zdarzenia niepożądane 
ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

109 (76,2)^ 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

118 (76,6) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 3.-5. 

stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

42 (29,4) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

46 (29,9) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) Zdarzenia niepożądane 

prowadzące do 
zakończenia leczenia 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

8 (5,6) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

11 (7,1) 154 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym w leczeniu 
chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła 
odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia lub 
maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub 
schematem zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja 
choroby – analiza kliniczna 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zdarzenia niepożądane 
prowadzące do 

modyfikacji dawki 
dowolnego leku 

badanego (z wyjątkiem 
przerwania podawania) 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

20 (14,0) 143 

GADOLIN 
(EMA 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

27 (17,5) 154 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

67 (46,9) 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

ok. 24 (data odcięcia  
1 maja 2015) 

74 (48,1) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

12 (8,4) 143 

GADOLIN 
(ChPL 2016) Zakażenie dróg 

moczowych 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
9 (6,3)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zakażenie górnych dróg 
oddechowych 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
17 (11,9)* 143 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4)* 143 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

Zapalenie nosogardzieli Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
9 (6,3)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie płuc 
3.-5. 

stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
1 (0,7) 143 

GADOLIN 
(ChPL 2016) 

Zapalenie oskrzeli Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
10 (7,0)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zapalenie zatok Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
14 (9,8)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Posocznica 
3.-5. 

stopień 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
2 (1,4)* 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Reaktywacja zapalenia 
wątroby typu B 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
0 (0,0) 154 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Kolejny nowotwór 
złośliwy 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
10 (6,5) 154 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego ogółem 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
25 (17,5) 143 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

20 (14,0) 143 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

Gorączka 
neutropeniczna 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4)* 143 

Neutropenia 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
15 (10,5)* 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
21 (13,6) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

14 (9,8)* 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Niedokrwistość 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
4 (2,6) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Małopłytkowość 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 
2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
2 (1,3) 154 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

3.-5. 
stopień 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

2 (1,4)* 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ostra małopłytkowość Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
0 (0.0) 154 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia metabolizmu  
i odżywiania ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

12 (8,4) 143 

3.-5. 
stopień 

3 (2,1) 143 

Zmniejszenie łaknienia Ogółem 2 (1,4) 143 

Hipokaliemia 
3.-5. 

stopień 
1 (0,7) 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zespół rozpadu guza Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
0 (0.0) 154 

Zaburzenia psychiczne 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia psychiczne  
ogółem 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

7 (4,9) 143 

Bezsenność Ogółem 4 (2,8) 143 

Zaburzenia układu nerwowego 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia układu 
nerwowego ogółem 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

18 (12,6) 143 

3.-5. 
stopień 

1 (0,7) 143 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Ból głowy Ogółem 4 (2,8) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Omdlenie 
3.-5. 

stopień 
1 (0,7) 143 

Zaburzenia serca 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zaburzenia serca Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
7 (4,5) 154 

Zaburzenia naczyniowe 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia naczyniowe 
ogółem 

Ogółem 
ok. 21 (data odcięcia  

1 września 2014) 

7 (4,9) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Niedociśnienie Ogółem 1 (0,7) 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Zdarzenia krwotoczne Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
5 (3,2) 154 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 

piersiowej i śródpiersia 
ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

41 (28,7) 143 

3.-5. 
stopień 

4 (2,8) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Kaszel Ogółem 21 (14,7)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Duszność Ogółem 6 (4,2) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zatorowość płucna 
3.-5. 

stopień 
0 (0,0) 143 

Zaburzenia żołądka i jelit 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia żołądka i jelit 
ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

32 (22,4) 143 

3.-5. 
stopień 

3 (2,1) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Nudności 

Ogółem 11 (7,7)* 143 

3.-5. 
stopień 

0 (0,0) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Biegunka 

Ogółem 12 (8,4)* 143 

3.-5. 
stopień 

0 (0,0) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wymioty 

Ogółem 7 (4,9) 143 

3.-5. 
stopień 

0 (0,0) 143 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaparcia Ogółem 3 (2,1) 143 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Perforacja żołądka i jelit Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
1 (0,6) 154 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

29 (20,3) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Wysypka Ogółem 6 (4,2) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Świąd Ogółem 4 (2,8) 143 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia mięśniowo-
szkieletowe i tkanki 

łącznej ogółem* 
Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

29 (20,3) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Ból stawów Ogółem 10 (7,0)* 143 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zaburzenia ogólne 
i stany w miejscu 
podania ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

40 (28,0) 143 

3.-5. 
stopień 

2 (1,4) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Zmęczenie 

Ogółem 11 (7,7)* 143 

3.-5. 
stopień 

1 (0,7) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Gorączka Ogółem 8 (5,6)* 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Astenia Ogółem 6 (4,2) 143 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Dreszcze Ogółem 1 (0,7) 143 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 

GADOLIN 
(Sehn 2016) 

Urazy, zatrucia 
i powikłania po 

zabiegach ogółem 

Ogółem 

ok. 21 (data odcięcia  
1 września 2014) 

25 (17,5) 143 

3.-5. 
stopień 

1 (0,7) 143 

Reakcja związana z 
wlewem 

Ogółem 12 (8,4)*^^ 143 

3.-5. 
stopień 

0 (0,0) 143 
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Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 
Okres obserwacji, 
mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

GADOLIN 
(NICE 2016) 

Ogółem 
ok. 24 (data odcięcia  

1 maja 2015) 
12 (7,8) 154 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w ChPL 2016 zdarzenie opisywano jako działanie niepożądane 
^odnotowano wystąpienie 623 zdarzeń 
^^wszystkie o 1.-2. stopniu nasilenia 
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3.12.6. Nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych 

W badaniu GADOLIN w fazie leczenia podtrzymującego u chorego stosujących OBI wśród 

nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych, najczęściej występowały: limfopenia 

(ogółem u 80,4% chorych, o 3.-4. stopniu nasilenia u 52,4% chorych), podwyższony poziom 

kreatyniny (ogółem u 69,2% chorych), leukopenia (ogółem u 62,9% chorych, o 3.-4. stopniu 

nasilenia u 20,3% chorych), niski poziom hemoglobiny (ogółem u 50,3% chorych), neutropenia 

(ogółem u 46,2% chorych, o 3.-4. stopniu nasilenia u 27,3% chorych). 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 

Tabela 117.  
Częstość występowania nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych 

Badanie 
(publikacja) 

Punkt końcowy 
Stopień 

nasilenia 

Okres 
obserwacji, 

mediana [mies.] 

OBI 

n (%) N 

Nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych 

GADOLIN 
(FDA 2016) 

Hipofosfatemia 
Ogółem 

ok. 21 
(data odcięcia  

1 września 2014) 

36 (25,2) 143 

3.-4.stopień 7 (4,9) 143 

Leukopenia 
Ogółem 90 (62,9) 143 

3.-4.stopień 29 (20,3) 143 

Limfopenia 
Ogółem 115 (80,4) 143 

3.-4.stopień 75 (52,4) 143 

Neutropenia 
Ogółem 66 (46,2) 143 

3.-4.stopień 39 (27,3) 143 

Obniżony klirens  kreatyniny Ogółem 62 (43,4) 143 

Podwyższony poziom 
aminotransferazy alaninowej 

Ogółem 30 (21,0) 143 

Podwyższony poziom kreatyniny Ogółem 99 (69,2) 143 

Niski poziom hemoglobiny Ogółem 72 (50,3) 143 

Podwyższony poziom 
aminotransferazy asparaginowej 

Ogółem 34 (23,8) 143 

Hiponatremia 3.-4.stopień 4 (2,8) 143 

GRADE: jakość danych – wysoka, waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Ocena skuteczności ASCT  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki skuteczności ASCT z włączonych do analizy 

badań retrospektywnych: 

 badanie Phipps 2015 – chorzy na FL (stopień 1-3A), u których wykonano 

przeszczepienie autologiczne. Uwzględniono wyniki dla pogrupy chorych opornych na 

RYT; 

 badanie Klyuchnikov 2015a – chorzy na FL (stopień 1-2.). Uwzględniono wyniki tylko 

dla podgrupy chorych, u których wykonano przeszczepienie autologiczne. W 

analizowanej podgrupie chorzy oporni na RYT stanowili 64% populacji ogólnej; 

 badanie Klyuchnikov 2015b – chorzy na FL (stopień 3.). Uwzględniono wyniki tylko dla 

podgrupy chorych, u których wykonano przeszczepienie autologiczne. W analizowanej 

podgrupie chorzy oporni na RYT stanowili 62% populacji ogólnej. 

Szczegółowe wyniki przedstawiono w poniżdzych rozdziałach. 
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3.13.1. Nawrót lub progresja choroby 

3.13.1.1. Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji 

choroby 

Wyniki badania Phipps 2015 wskazują, że w przypadku chorych opornych na RYT, u których 

zastosowano ASCT, prawdopodobieństwo 3-letniego PFS wynosiło 35%. 

Zgodnie z wynikami badania Klyuchnikov 2015a, u chorych na FL, u których odnotowano 1-2. 

stopień patomorfologiczny choroby prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji 

choroby przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiło odpowiednio 74, 51 i 41%, a w przypadku chorych 

wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 76, 54 i 44%. 

Dla porównania u chorych, u których z 3. stopniem patomorfologicznym FL, 

prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 miesięcy były 

niższe i wynosiły odpowiednio 64, 42 i 36%, a w przypadku chorych wrażliwych na 

chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 70, 46 i 39%. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 
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Tabela 118.  
Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy Okres obserwacji 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N 

Analiza ogółem 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 

przeżycia wolnego 
od progresji choroby 

12 mies. 

74 (69; 80) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

64 (56; 72) 135 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies.  

51 (45; 57) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

42 (34; 51) 135 

Phipps 2015 35 (b/d) 65 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

41 (34; 47) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

36 (27; 44) 135 

Analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 

przeżycia wolnego 
od progresji choroby 

12 mies. 

76 (70; 81) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

70 (61; 78) 122 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies. 

54 (47; 61) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

46 (37; 55) 122 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

44 (37; 51) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

39 (30; 48) 122 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.13.1.2. Częstość występowania nawrotu choroby  

W badaniu Phipps 2015 nawrót choroby ogółem odnotowano u około 57% chorych. Wśród 

chorych, u których wystąpił nawrót, w przypadku około 86% chorych nawrót ten wystąpił w 

czasie 2 lat od przeszczepienia. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 119.  
Częstość występowania nawrotu choroby 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 

mediana  
(zakres) [mies.] 

n (%) N 

Phipps 2015 ASCT 

Nawrót choroby 
ogółem 

61 (13; 157) 

37 (56,9) 65 

Nawrót choroby w 
czasie 2 lat od ASCT 

32 (49,2) 65 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 

3.13.1.3. Prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby lub 

progresji 

Zgodnie z wynikami badania Klyuchnikov 2015a, u chorych na FL, u których odnotowano 1.-2. 

stopień patomorfologiczny choroby, prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby lub 

progresji po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiło odpowiednio 22, 44 i 54%, a w przypadku chorych 

wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 21, 41 i 51%. 

Dla porównania u chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL, 

prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu choroby lub progresji po 12, 36 i 60 miesiącach 

były wyższe i wynosiły odpowiednio 36, 56 i 61%, a w przypadku chorych wrażliwych na 

chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 30, 52 i 57%. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 
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Tabela 120.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby lub progresji 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy Okres obserwacji 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N 

Analiza ogółem  

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia nawrotu 
lub progresji choroby 

12 mies. 

22 (17; 27) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

36 (28; 44) 135 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies. 

44 (38; 51) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

56 (48; 64) 135 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

54 (48; 60) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

61 (53; 69) 135 

Analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia byli wrażliwi na chemioterapię 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia nawrotu 
lub progresji choroby 

12 mies. 

21 (16; 26) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

30 (22; 39) 122 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies. 

41 (35; 48) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

52 (42; 61) 122 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

51 (44; 58) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

57 (47; 66) 122 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.13.2. Przeżycie całkowite 

3.13.2.1. Prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego 

U chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL, prawdopodobieństwa 

przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiły odpowiednio 87, 70 i 59%, a w 

przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia 

odpowiednio 90, 73 i 61%. 

U chorych na FL, u których odnotowano 1.-2. stopień patomorfologiczny choroby 

prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiło odpowiednio 

91, 82 i 74%, a w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania 

przeszczepienia wartości te były identyczne. 

U chorych opornych na RYT, u których zastosowano ASCT, prawdopodobieństwo 3-letniego 

czasu przeżycia całkowitego w badaniu Phipps 2015 wynosiło 63%.  

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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Tabela 121.  
Prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy Okres obserwacji 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N 

Analiza ogółem 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 
przeżycia całkowitego 

12 mies. 

91 (88; 95) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

87 (81; 93) 136 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies. 

82 (77; 87) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

70 (62; 78) 136 

Phipps 2015 63 (b/d) 65 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

74 (68; 79) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

59 (50; 68) 136 

Analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię 

Klyuchnikov 
2015b 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 
przeżycia całkowitego 

12 mies. 

91 (87; 94) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

90 (84; 95) 123 

Klyuchnikov 
2015b 

36 mies. 

82 (77; 87) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

73 (64; 81) 123 

Klyuchnikov 
2015b 

60 mies. 

74 (67; 80) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

61 (52; 71) 123 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.13.2.2. Zgon 

Zgon ogółem po ASCT odnotowano u 31% chorych na FL, u których występował 1.-2. stopień 

patomorfologiczny oraz u 40% chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny 

FL. 

W obu analizowanych populacjach, najczęstszą przyczyną występowania zgonu była 

progresja choroby (odpowiednio 20% vs 29%). Zgon z powodu zdarzeń niepożądanych 

wystąpił u około 11% chorych na FL, u których występował 1.-2. stopień patomorfologiczny 

oraz u 8% chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL. 

Wśród chorych, u których występował 3. stopień FL zgon z powodu działań niepożądanych 

wykazano w przypadku 3% chorych. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 122.  
Częstość występowania zgonu 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 

mediana  
(zakres) [mies.] 

n (%) N 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 

Zgon ogółem 

61 (3; 169) 77 (30,8)* 250 

Klyuchnikov 
2015b 

59 (3; 145) 55 (40,4) 136 

Klyuchnikov 
2015a Zgon z powodu 

progresji choroby 

61 (3; 169) 50 (20,0)** 250 

Klyuchnikov 
2015b 

59 (3; 145) 40 (29,4) 136 

Klyuchnikov 
2015a Zgon z powodu 

zdarzeń 
niepożądanych 

61 (3; 169) 27 (10,8)**^ 250 

Klyuchnikov 
2015b 

59 (3; 145) 11 (8,1)*** 136 

Klyuchnikov 
2015b 

Zgon z powodu 
działań 

niepożądanych 
59 (3; 145) 4 (2,9) 136 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w przypadku chorych włączonych do analizy Landmark (chorzy, u których czas przeżycia po ASCT bez 
progresji lub nawrotu choroby wnosił co najmniej 24 miesiące), zdarzenie wystąpiło u 22 chorych 
**w przypadku chorych włączonych do analizy Landmark (chorzy, u których czas przeżycia po ASCT 
bez progresji lub nawrotu choroby wnosił co najmniej 24 miesiące), zdarzenie wystąpiło u 11 chorych 
***w tym zakażenie, niewydolność narządowa, kolejny nowotwór  
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^w tym zakażenia, zespół idiopatycznego zapalenia płuc, niewydolność narządowa, kolejny nowotwór, 
zdarzenie niezaklasyfikowane do innych kategorii, wstrząs septyczny, zakażenie pneumocystis 
xanthomonas 

3.13.2.3. Prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z powodu innego 

niż nawrót choroby 

U chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL, prawdopodobieństwa 

wystąpienia zgonu z innego powodu niż nawrót choroby po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiły 

odpowiednio 0, 2 i 4% i wartości te były identyczne także w przypadku chorych wrażliwych na 

chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia. U chorych na FL, u których odnotowano 

1.-2. stopień patomorfologiczny choroby prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z innego 

powodu niż nawrót choroby po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiło odpowiednio 3, 2 i 5%, a w 

przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia 

odpowiednio 4, 5 i 5%. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 
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Tabela 123.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z powodu innego niż nawrót choroby 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy Okres obserwacji 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N 

Analiza ogółem 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 

NRM 

12 mies. 

3 (1; 5) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

0 (0; 0) 135 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies. 

2 (1; 6) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

2 (0; 4) 135 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

5 (2; 7) 249 

Klyuchnikov 
2015b 

4 (0; 8) 135 

Analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 

NRM 

12 mies. 

4 (2; 7) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

0 (0; 0) 122 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies. 

5 (2; 8) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

2 (0; 6) 122 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

5 (3; 9) 225 

Klyuchnikov 
2015b 

4 (1; 10) 122 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.13.3. Nowe leczenie u chorych, u których wystąpił nawrót 

lub progresja choroby 

3.13.3.1. Czas do zastosowania nowego leczenia u chorych, u których 

wystąpił nawrót choroby 

W badaniu Phipps 2015 wskazano, że mediana czasu od wystąpienia nawrotu do 

zastosowania nowego leczenia u chorych, u których wystąpił nawrót choroby w czasie 2 lat od 

ASCT wynosiła 40 dni. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 

Tabela 124.  
Czas do zastosowania nowego leczenia u chorych, u których wystąpił nawrót choroby 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 

mediana  
(zakres) [mies.] 

Mediana  
(zakres) [dni] 

N 

Phipps 2015 ASCT 

Czas do zastosowania 
nowego leczenia u 
chorych, u których 

wystąpił nawrót w czasie 
2 lat od ASCT 

61 (13; 157) 40 (b/d) 32 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.13.3.2. Częstość zastosowania allo-SCT u chorych, u których 

wystąpił nawrót choroby lub progresja 

Zgodnie z wynikami badania Klyuchnikov 2015b, u chorych, u których występował 3. stopień 

patomorfologiczny FL, allo-SCT po nawrocie lub progresji choroby po ASCT wykonano w 

przypadku około 12 % chorych. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 125.  
Częstość wykonywania allo-SCT u chorych, u których wystąpił nawrót choroby lub 
progresja po ASCT 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 

mediana  
(zakres) [mies.] 

n (%) N 

Klyuchnikov 
2015b 

ASCT 
allo-SCT u chorych, u 

których wystąpił nawrót 
choroby lub progresja 

59 (3; 145) 16 (11,8) 136 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Ocena bezpieczeństwa ASCT 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki bezpieczeństwa z włączonych do analizy badań 

retrospektywnych: 

 badanie Klyuchnikov 2015a – chorzy na FL (stopień 1-2.). Uwzględniono wyniki tylko 

dla podgrupy chorych, u których wykonano przeszczepienie autologiczne.  W 

analizowanej podgrupie chorzy oporni na RYT stanowili 64% populacji ogólnej. 

 badanie Klyuchnikov 2015b – chorzy na FL (stopień 3.). Uwzględniono wyniki tylko dla 

podgrupy chorych, u których wykonano przeszczepienie autologiczne. W analizowanej 

podgrupie chorzy oporni na RYT stanowili 62% populacji ogólnej. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 

3.14.1. Zdarzenia niepożądane 

Zakażenie o 5. stopniu nasilenia po wykonaniu ASCT odnotowano u 2,0% chorych na FL, u 

których występował 1.-2. stopień patomorfologiczny oraz u 1,5% chorych, u których 

występował 3. stopień patomorfologiczny FL.  

Kolejny nowotwór ogółem wystąpił u około 13% chorych na FL, u których występował 1.-2. 

stopień patomorfologiczny, a wśród chorych, u których występował 3. stopień 

patomorfologiczny FL u 12% chorych, (w tym u około 3% chorych w obu populacjach zdarzenie 

to do doprowadziło do zgonu). 

Niewydolność narządów o 5. stopniu nasilenia wystąpiła odpowiednio u 2,4% i 3,7% chorych, 

u których występował FL o 1.-2. stopniu oraz chorych o 3. stopniu FL. 

Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 
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Tabela 126.  
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 

mediana  
(zakres) [mies.] 

n (%) N 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

Klyuchnikov 2015a 
ASCT 

Zakażenie o 5. stopniu 
nasilenia 

61 (3; 169) 5 (2,0)* 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 2 (1,5) 136 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 

Klyuchnikov 2015a 

ASCT 

Kolejny nowotwór ogółem 
61 (3; 169) 33 (13,2) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 16 (11,8) 136 

Klyuchnikov 2015a 
Kolejny nowotwór ogółem 

o 5. stopniu nasilenia 

61 (3; 169) 8 (3,2)** 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 4 (2,9) 136 

Klyuchnikov 2015a Ostra białaczka 
szpikowa/zespół 

mielodysplastyczny/nowot
wór mieloproliferacyjny 

61 (3; 169) 12 (4,8) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 4 (2,9) 136 

Klyuchnikov 2015a 
Rak kolczystokomórkowy 

skóry 
61 (3; 169) 5 (2,0) 250 

Klyuchnikov 2015a 
Rak 

podstawnokomórkowy 
61 (3; 169) 4 (1,6) 250 

Klyuchnikov 2015b 
Rak skóry inny niż 

czerniak 
59 (3; 145) 3 (2,2) 136 

Klyuchnikov 2015b Rak gruczołu krokowego 59 (3; 145) 2 (1,5) 136 

Klyuchnikov 2015a 
Czerniak 

61 (3; 169) 0 (0,0) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 2 (1,5) 136 

Klyuchnikov 2015a 
Rak przewodu 
pokarmowego 

61 (3; 169) 3 (1,2) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 2 (1,5) 136 

Klyuchnikov 2015b Rak pęcherza moczowego 59 (3; 145) 1 (0,7) 136 

Klyuchnikov 2015a 
Rak układu moczowo-

płciowego 

61 (3; 169) 3 (1,2) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 1 (0,7) 136 

Klyuchnikov 2015a 
Rak płuc 

61 (3; 169) 2 (0,8) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 0 (0,0) 136 

Klyuchnikov 2015a Rak skóry 61 (3; 169) 2 (0,8) 250 

Klyuchnikov 2015a Rak tarczycy 61 (3; 169) 1 (0,4) 250 
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Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy 
Okres obserwacji, 

mediana  
(zakres) [mies.] 

n (%) N 

Klyuchnikov 2015a 
Rak 

podstawnokomórkowy 
głowy i szyi 

61 (3; 169) 1 (0,4) 250 

Klyuchnikov 2015b 
Rak 

watrobowokomorkowy 
59 (3; 145) 1 (0,7) 136 

Klyuchnikov 2015a Rak nadnercza 61 (3; 169) 0 (0,0) 250 

Klyuchnikov 2015a Rak piersi 61 (3; 169) 0 (0,0) 250 

Klyuchnikov 2015a Rak trzustki 61 (3; 169) 0 (0,0) 250 

Klyuchnikov 2015a 
Białaczka z dużych 

ziarnistych limfocytów 
61 (3; 169) 0 (0,0) 250 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 

Klyuchnikov 2015a 

ASCT 

Zespół idiopatycznego 
zapalenia płuc o 5. 
stopniu nasilenia 

61 (3; 169) 1 (0,4) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 0 (0,0) 136 

Klyuchnikov 2015a 

Ostry zespół 
niewydolności 

oddechowej o 5. stopniu 
nasilenia 

61 (3; 169) 0 (0,0) 250 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Klyuchnikov 2015a 

ASCT 

Choroba przeszczep 
przeciwko gospodarzowi o 

5. stopniu nasilenia 

61 (3; 169) 0 (0,0) 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 0 (0,0) 136 

Klyuchnikov 2015b 
Niewydolność narządów o 

5. stopniu nasilenia 

61 (3; 169) 6 (2,4)^ 250 

Klyuchnikov 2015b 59 (3; 145) 5 (3,7) 136 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 

*w przypadku chorych włączonych do analizy Landmark (chorzy, u których czas przeżycia po ASCT bez 
progresji lub nawrotu choroby wnosił co najmniej 24 miesiące), zdarzenie wystąpiło u 2 chorych 
**w przypadku chorych włączonych do analizy Landmark (chorzy, u których czas przeżycia po ASCT 
bez progresji lub nawrotu choroby wnosił co najmniej 24 miesiące), zdarzenie wystąpiło u 4 chorych 
^w przypadku chorych włączonych do analizy Landmark (chorzy, u których czas przeżycia po ASCT 
bez progresji lub nawrotu choroby wnosił co najmniej 24 miesiące), zdarzenie wystąpiło u 1 chorego 
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3.14.2. Prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu  

Zgodnie z wynikami badania Klyuchnikov 2015a, u chorych na FL, u których odnotowano 1-2. 

stopień patomorfologiczny choroby, prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu po 

12, 36 i 60 miesiącach wynosiło odpowiednio 0, 5 i 5%. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

nowego nowotworu hematologicznego po 12, 36, 60 i 120 miesiącach wynosiło odpowiednio 

0, 2, 2 i 7%.  

Dla porównania u chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL, 

prawdopodobieństwa wystąpienia nowego nowotworu po 12, 36 i 60 miesiącach były wyższe 

i wynosiły odpowiednio 1, 6 i 9%. 

Dane szczegółowe przedstawiono poniżej. 

Tabela 127.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy Okres obserwacji 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia nowego 

nowotworu 

12 mies. 

0 (0; 2) 232 

Klyuchnikov 
2015b 

1 (0; 4) 128 

Klyuchnikov 
2015a 

36 mies. 

5 (2; 8) 232 

Klyuchnikov 
2015b 

6 (3; 12) 128 

Klyuchnikov 
2015a 

60 mies. 

5 (3; 9) 232 

Klyuchnikov 
2015b 

9 (4; 16) 128 

Klyuchnikov 
2015a 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia nowego 

nowotworu 
hematologicznego 

12 mies. 0 (0; 0) 

232 
36 mies. 2 (1; 5) 

60 mies. 2 (1; 5) 

120 mies. 7 (2; 17) 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.14.3. Prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili  

U chorych na FL, u których odnotowano 1.-2. stopień patomorfologiczny choroby, 

prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili zarówno po 28 jak i po 100 dniach od 

przeszczepienia wynosiło 99%. W populacji o 3. stopniu FL prawdopodobieństwo to zarówno 

po 28 jak i po 100 dniach od przeszczepienia wynosiło 100%. 

Poniżej przedstawiono dane szczegółowe. 

Tabela 128.  
Prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy Okres obserwacji 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 

poprawy liczby 
neutrofili (>0,5 x 109/l) 

28 dni 

99 (96; 100) 245 

Klyuchnikov 
2015b 

100 (93; 100) b/d 

Klyuchnikov 
2015a 

100 dni 

99 (96; 100) 245 

Klyuchnikov 
2015b 

100 (93; 100) b/d 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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3.14.4. Prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi 

U chorych na FL, u których odnotowano 1.-2. stopień patomorfologiczny choroby 

prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi po 28 dniach od przeszczepienia wynosiło 

84%, a po 100 dniach od przeszczepienia 95%. Dla porównywania u chorych, u których 

występował 3. stopień patomorfologiczny FL, prawdopodobieństwo to wynosiło 82% po 28 

dniach i 96% po 100 dniach od przeszczepienia.  

Dane szczegółowe zaprezentowano poniżej. 

Tabela 129.  
Prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi 

Badanie 
(publikacja) 

Interwencja Punkt końcowy Okres obserwacji 
Prawdopodobieństwo  

(95% Cl) [%] 
N 

Klyuchnikov 
2015a 

ASCT 
Prawdopodobieństwo 
poprawy liczby płytek 

krwi (≥20 x 109/l) 

28 dni 

84 (75; 90) 112 

Klyuchnikov 
2015b 

82 (71; 90) 68 

Klyuchnikov 
2015a 

100 dni 

95 (89; 98) 112 

Klyuchnikov 
2015b 

96 (86; 99) 68 

GRADE: jakość danych – niska, waga punktu końcowego – krytyczna 
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 Dodatkowa ocena bezpieczeństwa OBI 

Dodatkowa ocena bezpieczeństwa została wykonana na podstawie następujących 

dokumentów: 

 ChPL Gazyvaro®; 

 FDA 2016; 

 dane z Europejskiej bazy danych zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 

niepożądanych leków; 

 dane z bazy WHO UMC. 

3.15.1. Ocena bezpieczeństwa przedstawiona w ChPL 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 

Reakcje związane z wlewem 

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych u chorych przyjmujących produkt 

leczniczy Gazyvaro® należą reakcje związane z wlewem, występujące głównie podczas wlewu 

pierwszych 1000 mg produktu. Reakcje związane z wlewem mogą mieć związek z zespołem 

uwalniania cytokin, który obserwowano u chorych leczonych produktem leczniczym 

Gazyvaro®. Należy stosować działania zmniejszające reakcje związane z wlewem. Częstość 

występowania i nasilenie objawów niepożądanych związanych z wlewem, znacznie spada po 

podaniu pierwszego 1000 mg produktu, a u większości chorych reakcje związane z wlewem 

nie występują podczas kolejnych wlewów produktu leczniczego Gazyvaro®. 

U większości chorych, niezależnie od wskazania, reakcje związane z wlewem były łagodne do 

umiarkowanych i mogły być opanowane poprzez zmniejszenie prędkości pierwszego wlewu 

lub jego tymczasowe wstrzymanie. Niemniej jednak, istnieją doniesienia o reakcjach ciężkich 

i zagrażających życiu, wymagających leczenia objawowego. Reakcje związane z wlewem 

mogą być klinicznie nieodróżnialne od reakcji alergicznych, w których pośredniczą 

immunoglobuliny IgE (na przykład reakcja anafilaktyczna). Chorzy z dużą masą guza i/lub 

dużą liczbą krążących komórek nowotworowych (>25 x 109/l) mogą być szczególnie narażeni 

na wystąpienie ciężkich reakcji związanych z wlewem. U chorych z zaburzeniami czynności 
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nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min) i u chorych zarówno z zaburzeniami czynności nerek 

(klirens kreatyniny <70 ml/min) jak i z oceną > 6 punktów w skumulowanej skali chorób 

współistniejących (CIRS, ang. Cumulative Illness Rating Scale) występuje zwiększone ryzyko 

reakcji związanych z wlewem, w tym także ciężkich reakcji związanych z wlewem.  

W przypadku wystąpienia reakcji związanej z wlewem należy postępować odpowiednio do 

stopnia jej nasilenia. W przypadku reakcji związanej z wlewem o 4. stopniu nasilenia, należy 

bezwzględnie zakończyć wlew i leczenie produktem. W przypadku reakcji 3. stopnia, należy 

tymczasowo wstrzymać wlew i zastosować leczenie odpowiednie do objawów. W przypadku 

reakcji związanych z wlewem o 1.-2. stopniu nasilenia, należy zmniejszyć prędkość wlewu i 

rozpocząć leczenie objawów. Po ustąpieniu wszystkich objawów wlew można wznowić, za 

wyjątkiem reakcji stopnia 4., z prędkością zmniejszoną o 50% w stosunku do poprzedniej, a 

jeżeli u chorego nie wystąpią te same zdarzenia niepożądane o tym samym nasileniu, 

prędkość wlewu można stopniowo zwiększać w sposób właściwy dla danej dawki leczenia.  

Należy bezwzględnie zakończyć stosowanie produktu Gazyvaro® w przypadku, gdy u chorego:  

 wystąpią ostre, zagrażające życiu objawy ze strony układu oddechowego;  

 wystąpią reakcje związane z wlewem stopnia 4. (czyli zagrażające życiu) lub powtórnie 

wystąpią reakcje związane z wlewem stopnia 3. - przedłużająca się i (lub) nawrotowa 

(po wznowieniu pierwszego wlewu lub podczas kolejnego wlewu). 

Chorych z współistniejącymi chorobami serca lub płuc należy ściśle monitorować przez cały 

czas wlewu i po nim. Podczas wlewu produktu leczniczego Gazyvaro® może dojść do 

wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Z tego względu należy rozważyć wstrzymanie leczenia 

przeciwnadciśnieniowego na 12 godzin przed rozpoczęciem terapii oraz podczas każdego 

wlewu produktu Gazyvaro®, a także przez pierwszą godzinę po jego podaniu. Chorych z 

wysokim ryzykiem przełomu nadciśnieniowego, należy ocenić pod kątem korzyści i ryzyka 

wynikających z wstrzymania leczenia przeciwnadciśnieniowego. 

Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne  

U chorych leczonych produktem Gazyvaro® zgłaszano występowanie reakcji anafilaktycznych. 

Nadwrażliwość i reakcje związane z wlewem mogą być trudne do odróżnienia. Jeżeli podczas 

wlewu podejrzewa się wystąpienie reakcji nadwrażliwości (np. objawy zazwyczaj występują 
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po uprzedniej ekspozycji na lek, a bardzo rzadko podczas pierwszego wlewu), wlew musi być 

przerwany i definitywnie zakończone leczenie. Nie wolno podawać produktu leczniczego 

chorym z nadwrażliwością na obinutuzumab zależną od IgE w wywiadzie. 

Zespół rozpadu guza (ZRG) 

Podczas stosowania produktu Gazyvaro® zgłaszano występowanie zespołu rozpadu guza. 

Chorzy ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ZRG (np. z dużą masą guza i/(lub) z dużą liczbą 

(> 25 x 109/l) krążących komórek nowotworowych oraz/(lub) z zaburzeniami czynności nerek 

(klirens kreatyniny < 70 ml/min)) powinni otrzymać leczenie zapobiegające lizie guza. 

Profilaktyka powinna składać się z odpowiedniego nawodnienia i leków hamujących 

wytwarzanie kwasu moczowego (np. allopurinol) lub odpowiednich alternatywnych leków, 

takich jak oksydaza moczanowa (np. rasburykaza) i powinna być zastosowana na 12-24 

godziny przed rozpoczęciem wlewu produktu Gazyvaro® zgodnie z obowiązującymi 

standardami. Wszyscy chorzy, u których występuje ryzyko ZRG, powinni być uważnie 

monitorowani podczas pierwszych dni terapii ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynność 

nerek, stężenie potasu i kwasu moczowego. Ponadto powinny być przestrzegane wszystkie 

wytyczne, stosowane w praktyce klinicznej. W leczeniu ZRG należy uwzględnić wyrównanie 

zaburzeń elektrolitowych, monitorowanie czynności nerek i bilans płynów oraz zapewnienie 

wspomagającego leczenia, w tym dializ, jeżeli są konieczne.  

Neutropenia  

Podczas stosowania produktu Gazyvaro® zgłaszano przypadki ciężkiej i zagrażającej życiu 

neutropenii, w tym neutropenii z gorączką. Chorzy, u których wystąpiła neutropenia powinni 

być ściśle monitorowani, mieć wykonywane testy laboratoryjne aż do ustąpienia objawów. 

Jeżeli leczenie jest niezbędne, należy postępować zgodnie z miejscowo obowiązującymi 

wytycznymi i należy rozważyć zastosowanie czynników stymulujących tworzenie kolonii 

granulocytów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów współistniejącego zakażenia 

należy wdrożyć odpowiednie leczenie. Należy rozważyć opóźnienie podania kolejnej dawki 

produktu leczniczego Gazyvaro® w przypadku wystąpienia ciężkiej, zagrażającej życiu 

neutropenii. U chorych z ciężką neutropenią trwającą ponad 1 tydzień zdecydowanie zaleca 

się zastosowanie profilaktyki przeciwbakteryjnej przez cały okres leczenia aż do uzyskania 1. 

lub 2. stopnia nasilenia. Należy także rozważyć profilaktykę przeciwwirusową i 
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przeciwgrzybiczą. Stwierdzono również przypadki późnej (występującej 28 dni po zakończeniu 

leczenia) lub przedłużającej się neutropenii (trwającej dłużej niż 28 dni po 

zakończeniu/przerwaniu leczenia). U chorych z zaburzeniami czynności nerek (klirens 

kreatyniny < 50 ml/min jest zwiększone ryzyko neutropenii. 

Małopłytkowość 

Podczas leczenia produktem Gazyvaro® zgłaszano przypadki ciężkiej i zagrażającej życiu 

małopłytkowości, w tym ostrą małopłytkowość (występującą w ciągu 24 godzin od infuzji). U 

chorych z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min) występuje 

zwiększone ryzyko małopłytkowości. Zgłaszano również przypadki krwotoków zakończonych 

zgonem u chorych w trakcie 1. cyklu leczenia. Nie ustalono wyraźnego związku pomiędzy 

małopłytkowością, a krwawieniami.  

Należy uważnie monitorować chorych pod kątem wystąpienia małopłytkowości, zwłaszcza w 

trakcie pierwszego cyklu leczenia. Należy także regularnie wykonywać badania laboratoryjne, 

aż do czasu ustąpienia małopłytkowości, a w przypadku małopłytkowości ciężkiej lub 

zagrażającej życiu należy rozważyć opóźnienie podania dawki produktu leczniczego 

Gazyvaro®. Decyzję o przetoczeniu preparatów krwiopochodnych (np. płytek) powinien podjąć 

lekarz prowadzący zgodnie z praktyką obowiązującą w danym ośrodku. Należy także 

rozważyć, zwłaszcza podczas pierwszego cyklu leczenia, zasadność stosowania 

jednocześnie wszelkich leków mogących pogarszać związany z małopłytkowością stan 

chorego, takich jak inhibitory płytek i leki przeciwzakrzepowe. 

Pogorszenie przebiegu współistniejących chorób serca  

Podczas leczenia produktem Gazyvaro® u chorych ze schorzeniami serca, arytmią (jak 

migotaniem przedsionków, tachyarytmią), występowały dusznica bolesna, ostry zespół 

wieńcowy, zawał mięśnia sercowego i niewydolność serca. Wymienione zdarzenia mogą 

wystąpić jako reakcje związane z wlewem i mogą być zakończone zgonem. Dlatego chorzy z 

chorobami serca w wywiadzie powinni być ściśle monitorowani. Należy również zachować 

ostrożność przy ich nawadnianiu, z uwagi na możliwość przewodnienia. 

Zakażenia 
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Produktu leczniczego Gazyvaro® nie należy podawać w przypadku czynnego zakażenia. 

Należy zachować ostrożność rozważając stosowanie produktu Gazyvaro® u chorych z 

nawracającymi lub przewlekłymi zakażeniami w wywiadzie. Podczas leczenia i po 

zakończeniu terapii produktem Gazyvaro® może dojść do ciężkich zakażeń bakteryjnych, 

grzybiczych nowych albo reaktywowanych zakażeń wirusowych. Zgłaszano przypadki 

zakażeń zakończonych zgonem. U chorych zarówno z zaburzeniem czynności nerek (klirens 

kreatyniny < 70 ml/min) jak i z oceną > 6 punktów w skali CIRS występuje zwiększone ryzyko 

zakażeń, w tym również ciężkich zakażeń. 

Reaktywacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B  

U chorych stosujących przeciwciała skierowane przeciwko CD20, w tym także produkt 

leczniczy Gazyvaro®, może dojść do reaktywacji zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B 

(HBV, ang. hepatitis B virus), co w niektórych przypadkach może prowadzić do piorunującego 

zapalenia wątroby, niewydolności wątroby i zgonu. Przed rozpoczęciem leczenia produktem 

Gazyvaro® u wszystkich chorych należy przeprowadzić badania przesiewowe w celu wykrycia 

wirusowego zapalenia wątroby typu B. Badania powinny co najmniej uwzględniać oznaczenie 

antygenu powierzchniowego HBV (HBsAg) i przeciwciał przeciwko antygenowi rdzeniowemu 

HBV (HBcAb). Powyższe badania, zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi, można 

uzupełnić oceną pozostałych markerów zakażenia. Nie należy stosować produktu Gazyvaro® 

u chorych z czynnym zakażeniem HBV. Chorzy, z pozytywnymi wynikami badań 

serologicznych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby powinni być skonsultowani przed 

rozpoczęciem leczenia przez lekarza hepatologa lub lekarza chorób zakaźnych. Aby zapobiec 

reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby, chorych tych należy monitorować i postępować 

zgodnie z lokalnymi standardami leczenia. 

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia  

U chorych leczonych produktem Gazyvaro® zgłaszano przypadki wystąpienia postępującej 

wieloogniskowej leukoencefalopatii. U chorych, u których wystąpią nowe objawy 

neurologiczne lub zmiany w stosunku do wcześniej istniejącego stanu neurologicznego, należy 

rozważyć możliwość rozwoju PML. Objawy PML są niespecyficzne i mogą różnić się w 

zależności od zajętego obszaru mózgu. Często występują objawy motoryczne ze zmianami w 

drodze korowordzeniowej (np. osłabienie mięśni, paraliż, zaburzenia czucia), objawy 
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móżdżkowe, czy zaburzenia pola widzenia. Mogą wystąpić niektóre z objawów podmiotowych 

i/lub przedmiotowych uznawane za objawy „korowe” (takie jak afazja czy zaburzenia 

wzrokowej orientacji przestrzennej). Badanie w celu wykrycia PML obejmuje m.in. konsultację 

neurologiczną, obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego, nakłucie lędźwiowe 

(badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność wirusa Johna Cunninghama). Leczenie 

produktem Gazyvaro® należy wstrzymać w okresie przeprowadzania badań na występowanie 

PML i bezwzględnie zakończyć w przypadku potwierdzenia rozpoznania PML. Ponadto, 

należy rozważyć zakończenie lub ograniczenie jednocześnie stosowanej chemioterapii lub 

terapii immunosupresyjnej. Chorego należy skierować do neurologa w celu oceny i leczenia 

PML. 

Immunizacja 

Nie badano bezpieczeństwa uodporniania żywymi lub atenuowanymi szczepionkami 

wirusowymi po leczeniu produktem Gazyvaro®, dlatego szczepienia szczepionkami z żywymi 

wirusami nie są zalecane podczas terapii produktem Gazyvaro® lub u chorych ze zmniejszoną 

liczbą limfocytów B.  

Ekspozycja wewnątrzmaciczna na obinutuzumab i szczepienia niemowląt szczepionkami z 

żywymi wirusami  

Z powodu potencjalnego zmniejszenia liczby limfocytów B u niemowląt urodzonych przez 

matki, u których podczas ciąży miała miejsce ekspozycja na obinutuzumab, niemowlęta 

powinny być monitorowane pod kątem zmniejszenia liczby limfocytów B i nie powinny 

otrzymywać szczepionek z żywymi wirusami dopóki nie stwierdzi się powrotu liczby limfocytów 

do wartości prawidłowych. Bezpieczeństwo i termin podania szczepionki powinny zostać 

omówione z lekarzem prowadzącym dziecka.  

Działania niepożądane 

Działania niepożądane zostały zidentyfikowane w dwóch badaniach klinicznych 

BO21004/CLL11 (N= 781) i GAO4753g (N=396) u wcześniej nieleczonych chorych na 

przewlekłą białaczkę limfoblastyczną oraz chorych z indolentnym chłoniakiem nieziarniczym 

(u 81,1% chorych występował FL), u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których 

podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 
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zawierającym rytuksymab wystąpiła progresja choroby. Przedmiotem tych badań było 

stosowanie produktu leczniczego Gazyvaro® w skojarzeniu z różnymi chemioterapeutykami 

(chlorambucyl w PBL, bendamustyna w iNHL) oraz w leczeniu podtrzymującym w monoterapii 

(wyłącznie u chorych z iNHL).  

Najczęstsze zdarzenia niepożądane u chorych leczonych produktem Gazyvaro® to reakcje 

związane z wlewem, które występowały u większości chorych podczas pierwszego cyklu 

leczenia. Częstość występowania objawów związanych z wlewem ulegała istotnemu 

zmniejszeniu: od 65% przy infuzji pierwszych 1000 mg produktu Gazyvaro®, do poniżej 3% 

przy kolejnych infuzjach. 

Do innych odnotowanych działań niepożądanych leku zgłaszanych w czasie badań klinicznych 

zalicza się zespół rozpadu guza, zdarzenia dotyczące serca i bardzo rzadko PML. 

Profil działań niepożądanych w podgrupie chorych z FL był zbliżony do obserwowanego w 

całej populacji chorych na NHL. 

W tabeli poniżej zestawiono działania niepożądane, które występowały z większą częstością 

(różnica ≥2%) u chorych przyjmujących produkt Gazyvaro® w skojarzeniu z chemioterapią, a 

następnie w leczeniu podtrzymującym u niektórych chorych, w porównaniu z samą 

chemioterapią. Częstość występowania zdefiniowano jako: bardzo często (≥1/10), często 

(≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo 

rzadko (<1/10 000). W grupie działań niepożądanych występujących z podobną częstością, 

działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.  

Kody ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) 

przypisano działaniom niepożądanym, które występowały bardzo często [11] 
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Tabela 130. 
Częstość występowania działań niepożądanych  

 
Gazyvaro® + chlorambucyl lub Gazyvaro® + bendamustyna (leczenie 

indukcyjne), a następnie leczenie podtrzymujące produktem Gazyvaro® 

 
Działania niepożądane 

ogółem* 

Działania 
niepożądane – 3.-5. 
stopnień nasilenia** 

Częstość  
występowania 

Zakażenia i zarażenia 
pasożytnicze 

Zakażenie górnych dróg 
oddechowych (J06), 

zapalenie zatok (J01, J32) 
- Bardzo często 

Zakażenia układu moczowego, 
zapalenie jamy nosowej i 

gardła, opryszczka jamy ustnej, 
zapalenie błony śluzowej nosa, 

zapalenie gardła, zakażenie 
płuc, grypa 

Zakażenia układu 
moczowego 

Często 

- 
Zapalenie jamy 
nosowej i gardła 

Niezbyt często 

Nowotwory łagodne, 
złośliwe i 

niespecyficzne (w tym 
torbiele i polipy) 

Rak kolczystokomórkowy skóry 
Rak 

kolczystokomórkowy 
skóry 

Często 

Zaburzenia krwi i 
układu chłonnego 

Neutropenia (D70), 
małopłytkowość (D69.6), 

niedokrwistość (D64) 

Neutropenia (D70), 
małopłytkowość 

(D69.6) 
Bardzo często 

Leukopenia, ból węzłów 
chłonnych 

Niedokrwistość Często 

Zaburzenia 
metabolizmu i 

odżywiania 

Zespół rozpadu guza, 
zwiększone stężenie kwasu 

moczowego we krwi 
Zespół rozpadu guza Często 

Zwiększone stężenie kwasu 
moczowego we krwi 

- Niezbyt często 

Zaburzenia 
psychiczne 

Depresja - Często 

Zaburzenia oka Przekrwienie oka - Często 

Zaburzenia serca 

Migotanie przedsionków, 
niewydolność serca 

- Często 

- 
Migotanie 

przedsionków 
Niezbyt często 

Zaburzenia 
naczyniowe 

Nadciśnienie tętnicze Nadciśnienie tętnicze Często 

Zaburzenia układu 
oddechowego, klatki 

piersiowej i 
śródpiersia 

Kaszel (R05) - Bardzo często 

Niedrożność nosa, katar - Często 

Zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe 

Biegunka (K59.1), zaparcia 
(K59.0)  

- Bardzo często 
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Gazyvaro® + chlorambucyl lub Gazyvaro® + bendamustyna (leczenie 

indukcyjne), a następnie leczenie podtrzymujące produktem Gazyvaro® 

 
Działania niepożądane 

ogółem* 

Działania 
niepożądane – 3.-5. 
stopnień nasilenia** 

Częstość  
występowania 

Niestrawność, zapalenie jelita 
grubego, guzki krwawnicze 

Biegunka Często 

Zaburzenia skóry i 
tkanki podskórnej 

Łysienie, świąd, nocne poty, 
wyprysk 

- Często 

Zaburzenia 
mięśniowo-

szkieletowe i tkanki 
łącznej 

Ból stawów (M25.5) - Bardzo często  

Bóle pleców, bóle mięśniowo-
szkieletowe klatki piersiowej, 

ból kończyn, ból kości 
- Często 

Ból stawów, ból pleców, ból 
mięśniowo-szkieletowe klatki 

piersiowej 
- Niezbyt często 

Zaburzenia nerek i 
dróg moczowych 

Bolesne oddawanie moczu, 
nietrzymanie moczu 

- Często 

Zaburzenia ogólne i 
stany w miejscu 

podania 

Gorączka (R50), astenia 
(R53.1) 

- Bardzo często 

Ból w klatce piersiowej - Często 

Gorączka - Niezbyt często 

Badania 
diagnostyczne 

Zmniejszona liczba białych 
krwinek, zmniejszona liczba 

krwinek białych 
obojętnochłonnych, 

zmniejszenie masy ciała 

Zmniejszona liczba 
białych krwinek, 

zmniejszona liczba 
krwinek białych 

obojętnochłonnych 

Często 

Uszkodzenia, zatrucia, 
powikłania po 

zabiegach 

Reakcje związane z wlewem 
(T80) 

Reakcje związane z 
wlewem 

Bardzo często 

*z większą częstością (różnica między grupami terapeutycznymi ≥2%). Zgłoszono wyłącznie największą 
częstość obserwowaną w badaniach 
**nie zaobserwowano działań niepożądanych stopnia 5 z różnicą ≥2% pomiędzy grupami badania 
 

Opis wybranych działań niepożądanych  

Reakcje związane z infuzją 

Do najczęściej zgłaszanych (≥5%) objawów związanych z wlewem należały nudności, 

zmęczenie, dreszcze, niedociśnienie tętnicze, gorączka, wymioty, duszność, nagłe 

zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie tętnicze, ból głowy, tachykardia, zawroty głowy i 

biegunka. Zgłaszano również objawy ze strony układu oddechowego i objawy sercowe, takie 
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jak skurcz oskrzeli, podrażnienie gardła i krtani, sapanie, obrzęk krtani i migotanie 

przedsionków. 

U chorych na chłoniaki nieziarnicze ogólna częstość występowania reakcji związanych z 

wlewem w cyklu 1. była większa w grupie otrzymującej Gazyvaro® w skojarzeniu z 

bendamustyną (55%) niż w grupie chorych przyjmujących BEN (42%) w monoterapii (reakcje 

związane z wlewem stopnia 3. do 5. zaobserwowano u odpowiednio 9% i 2% chorych, nie 

odnotowano reakcji ze skutkiem śmiertelnym). U chorych przyjmujących terapię skojarzoną 

częstość występowania reakcji związanych z wlewem była najwyższa w dniu 1. (38%) i 

stopniowo zmniejszała się w dniach 2., 8. i 15. (odpowiednio 25%, 7% i 4%). Częstość 

występowania reakcji związanych z wlewem w cyklu 2 była mniejsza u chorych przyjmujących 

OBI+BEN (24%) niż u chorych przyjmujących bendamustynę w monoterapii (32%). Częstość 

występowania reakcji związanych z wlewem w kolejnych wlewach była porównywalna w obu 

grupach i zmniejszała się z każdym cyklem. Reakcje związane z wlewem obserwowano także 

u 8% chorych w fazie leczenia podtrzymującego produktem Gazyvaro®. Ogółem, reakcja 

związana z wlewem prowadząca do przerwania leczenia produktem Gazyvaro® wystąpiła u 

3% chorych.  

Neutropenia i zakażenia 

Częstość występowania neutropenii była wyższa w grupie chorych przyjmujących produkt 

Gazyvaro® w skojarzeniu z bendamustyną niż w grupie leczonej bendamustyną w monoterapii 

(odpowiednio 38% i 32%). Częstość występowania infekcji wynosiła 65% w grupie 

otrzymującej terapię skojarzoną oraz 56% w grupie otrzymującej BEN (zdarzenia stopnia 3.‒ 

do 5. zaobserwowano u odpowiednio 18% i 17% chorych, a zdarzenia śmiertelne u 5 chorych 

(3%) w grupie otrzymującej OBI+BEN oraz u 7 chorych (4%) z grupy przyjmującej BEN.  

Zgłaszano także przypadki przedłużającej się neutropenii (3% w grupie otrzymującej 

OBI+BEN) i opóźnionej neutropenii (7% w grupie otrzymującej OBI+BEN). 

Małopłytkowość 

Częstość występowania małopłytkowości była mniejsza w grupie chorych przyjmujących 

produkt Gazyvaro® w skojarzeniu z bendamustyną (15%) niż w grupie otrzymującej 

bendamustynę w monoterapii (24%). Częstość występowania zdarzeń krwotocznych (11% 
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OBI+BEN, 10% BEN) i zdarzeń krwotocznych 3.‒ 5. stopnia (5% OBI+BEN, 3% BEN) była 

zbliżona w obu grupach. Nie zgłoszono przypadków śmiertelnych. 

3.15.2. Ocena bezpieczeństwa przedstawiona w dokumencie 

FDA 2016 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania produktu leczniczego 

Gazyvaro®: 

Reaktywacja wirusowego zapalenia wątroby 

W niektórych przypadkach może wystąpić reaktywacja HBV, co może doprowadzić do 

wystąpienia piorunującego zapalenia wątroby typu B, niewydolności wątroby lub do zgonu. 

Reaktywacja może wystąpić u chorych stosujących przeciwciała anty CD20, u których 

występuje powierzchniowy antygen HBV a także u chorych z negatywnym wynikiem badania 

na obecność tego antygenu, ale, u których występują przeciwciała anty-HBc. Przed 

rozpoczęciem terapii produktem Gazyvaro® należy przeprowadzić u chorych badanie 

diagnostyczne na obecność antygenu lub przeciwciał związanych z HBV. W przypadku 

wystąpienia reaktywacji w czasie trwania terapii, należy jak najszybciej przerwać stosowanie 

produktu leczniczego Gazyvaro® oraz towarzyszącej chemioterapii i wdrożyć odpowiednie 

leczenie. Brak jest wystarczających informacji dotyczących ponownego rozpoczęcia terapii 

produktem Gazyvaro® u chorych, u których w trakcie leczenia doszło do reaktywacji HBV.  

Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa  

U chorych stosujących produkt Gazyvaro® obserwowano zakażenie wirusem John 

Cunningham, prowadzące do rozwoju PML, które może być śmiertelne. Należy rozważyć 

wykonanie badań diagnostycznych w kierunku PML (np. rezonans magnetyczny mózgu, 

konsultacja neurologiczna) u chorych, u których występują nowe objawy neurologiczne lub 

następuje zmiana tych objawów. Należy przerwać terapię produktem Gazyvaro® i rozważyć 

przerwanie lub redukcję dawki towarzyszącej chemioterapii lub leczenia immunosupresyjnego 

u chorych, u których wystąpi PML.  

Reakcje związane z wlewem 
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Produkt leczniczy Gazyvaro® może prowadzić do wystąpienia reakcji związanych z wlewem o 

ciężkim stopniu nasilenia i zagrażających życiu. W badaniu klinicznym u chorych na indolentne 

chłoniaki NHL, 38% chorych doświadczyło wystąpienia reakcji w 1. dniu wlewu. Reakcje 

związane z wlewem mogą także wystąpić przy kolejnych wlewach. Objawy reakcji mogą być 

następujące: tachykardia, niedociśnienie, duszność i objawy oddechowe jak np. skurcz 

oskrzeli, podrażnienie gardła czy świszczący oddech. Często zgłaszane są nudności, 

zmęczenie, zawroty głowy, wymioty lub biegunka. Zalecana jest premedykacja chorych z 

zastosowaniem glikokortykosteroidów, paracetamolu, leków antyhistaminowych. W czasie 

infuzji chorych należy ściśle monitorować. W przypadku wystąpienia reakcji należy przerwać 

całkowicie (reakcje o 4. stopniu nasilenia) lub wstrzymać infuzję do czasu ustąpienia objawów 

(reakcje o 1.-3. stopniu nasilenia). 

Zespół rozpadu guza 

U chorych stosujących produkt Gazyvaro® raportowano występowanie przypadków zespołu 

rozpadu guza (w tym przypadki śmiertelne). Należy zastosować premedykację z 

zastosowaniem leków przeciwdziałających nadmiernemu wydalaniu moczu oraz należy 

zapewnić odpowiednie nawodnienie zwłaszcza u chorych z dużym obciążeniem chorobą, dużą 

liczbą krążących limfocytów oraz upośledzeniem czynności nerek. W przypadku wystąpienia 

zespołu rozpadu guza zaleca się skorygowanie zaburzeń elektrolitów, prowadzenie leczenia 

wspomagającego, monitorowanie funkcji nerek i kontrolę równowagi w zakresie objętości 

płynów. 

Zakażenia 

W czasie lub po zakończeniu terapii produktem leczniczym Gazyvaro® mogą wystąpić u 

chorych ciężkie zakażenia bakteryjne, grzybicze lub nowe bądź ponowie aktywowane 

zakażenia wirusowe. U chorych stosujących produkt leczniczy Gazyvaro® obserwowano 

wystąpienie zakażeń prowadzących do zgonu. Produktu leczniczego Gazyvaro® nie należy 

stosować u chorych z aktywnym zakażeniem. Chorzy, u których w wywiadzie zidentyfikowano 

występowanie w przeszłości nawracających lub przewlekłych zakażeń mogą mieć zwiększone 

ryzyko rozwoju zakażenia w czasie terapii. 

Neutropenia 
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U chorych stosujących produkt leczniczy Gazyvaro® raportowano występowanie neutropenii, 

w tym gorączki neurogenicznej, o ciężkim stopniu nasilenia lub zagrażającej życiu. Chorzy, u 

których wystąpiła neutropenia o 3. lub 4. stopniu nasilenia powinni być regularnie monitorowani 

do czasu ustąpienia zdarzenia. Wszelkie objawy rozwoju zakażenia należy oceniać i leczyć, a 

u chorych, u których wystąpi neutropenia o 3. lub 4. stopniu nasilenia należy rozważyć 

zastosowanie czynników stymulujących tworzenie kolonii granulocytów.  U chorych może 

także dojść do rozwoju opóźnionej neutropenii (pond 28 dni po zakończeniu leczenia) i/lub 

wydłużonej neutropenii (trwającej ponad 28 dni). W przypadkach neutropenii o 3. lub 4. stopniu 

nasilenia należy rozważyć opóźnienie podania kolejnych dawek produktu Gazyvaro®. W 

przypadkach neutropenii o ciężkim stopniu nasilenia lub neutropenii długotrwającej można 

rozważyć zastosowanie profilaktyki przeciwbakteryjnej. U chorych stosujących produkt 

Gazyvaro® można rozważyć zastosowanie profilaktyki przeciwwirusowej lub 

przeciwgrzybicznej. Należy prowadzić monitorowanie liczby neutrofilii w przypadku zakażenia. 

Małopłytkowość 

W czasie stosowanie produktu leczniczego Gazyvaro® zgłaszano przypadki występowania 

małopłytkowości o ciężkim stopniu nasilenia lub małopłytkowości zagrażającej życiu. Należy 

monitować chorych pod kątem wystąpienia małopłytkowości i zdarzeń krwotocznych, 

zwłaszcza w pierwszym cyklu leczenia. U chorych, u których wystąpiła małopłytkowość o 3. 

lub 4. stopniu nasilenia należy monitorować liczbę płytek krwi do czasu ustąpienia zdarzenia i 

rozważyć opóźnienie podania kolejnych dawek produktu Gazyvaro® i chemioterapii (lub 

redukcje dawki chemioterapii). U chorych konieczna może być transfuzja preparatów krwi np. 

płytek. Należy rozważyć wstrzymanie stosowanie w czasie terapii leków zwiększających 

ryzyko wystąpienia krwawień np. antykoagulantów. 

Szczepienia 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania szczepień z zastosowaniem żywych lub 

rozcieńczonych wirusów w czasie terapii produktem Gazyvaro® nie było badane. Szczepienia 

z zastosowaniem żywych wirusów nie są zalecane w czasie terapii oraz do czasu 

unormowania liczy limfocytów typu B. 

Zdarzenia niepożądane: 
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W badaniu GADOLIN u chorych na indolentne chłoniaki NHL w grupie stosującej OBI + BEN 

najczęściej (u ≥10% chorych) odnotowano wystąpienie następujących zdarzeń 

niepożądanych: reakcje związane z wlewem, neutropenia, nudności, zmęczenie, kaszel, 

biegunka, zaparcia, gorączka, małopłytkowość, wymioty, zakażenie górnych dróg 

oddechowych, zmniejszony apetyt, ból stawów, zapalenie zatok, niedokrwistość, astenia i 

zakażenie dróg moczowych. Wśród zdarzeń o 3. lub 4. stopniu nasilenia najczęściej (≥10% 

chorych) występowały neutropenia, małopłytkowość i reakcje związane z wlewem.  

W przypadku chorych stosujących w badaniu GADOLIN obinutuzumab w ramach leczenia 

podtrzymującego najczęściej odnotowano występowanie u chorych kaszlu (15%), zakażenia 

górnych dróg oddechowych (12%), neutropenii (11%), zapalenia zatok (10%), biegunki (8%), 

reakcji związanych z wlewem (8%), nudności (8%), zmęczenia (8%), zapalenia oskrzeli (7%), 

bólu stawów (7%), gorączki (6%), zapalenia nosogardzieli (6%), i zakażenia dróg moczowych 

(6%). W czasie monoterapii wśród zdarzeń o 3. lub 4. stopniu nasilenia najczęściej 

występowały: neutropenia (10%), niedokrwistość, gorączka neutropeniczna, małopłytkowość, 

sepsa, zakażenie górnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych (wszystkie 

zdarzenia wystąpiły u 1% chorych). 

3.15.3. Ocena bezpieczeństwa na podstawie zgłoszeń z bazy 

ADRReports 

Na stronie internetowej Europejskiej bazy zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 

niepożądanych leków odnaleziono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania 

obinutuzumabu. Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią 

potwierdzenia potencjalnego związku pomiędzy lekiem, a obserwowanym zdarzeniem, 

w związku z tym, zgodnie z przyjętym założeniem, dalej nazywane będą zdarzeniami 

niepożądanymi. 

W bazie ADRReports odnotowano liczby przypadków zdarzeń niepożądanych wskazane w 

poniższej tabeli. Dane te zbierano do lutego 2017 roku. 

Tabela 131. 
Liczba zgłoszonych przypadków zdarzeń niepożądanych u chorych leczonych 
obinutuzumabem 



 

Gazyvaro® (obinutuzumab) w skojarzeniu z bendamustyną, a 
następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym w leczeniu 
chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła 
odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia lub 
maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub 
schematem zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja 
choroby – analiza kliniczna 

399 

   

  

   

 

Kategoria zaburzeń Liczba przypadków 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 122 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele 
i polipy) 

34 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 208 

Zaburzenia układu immunologicznego 37 

Zaburzenia endokrynologiczne 1 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 74 

Zaburzenia psychiczne 21 

Zaburzenia układu nerwowego 66 

Zaburzenia w obrębie oka 5 

Zaburzenia ucha i błędnika 0 

Zaburzenia serca 70 

Zaburzenia naczyniowe 89 

Zaburzenia układ oddechowego, klatki piersiowej i 
śródpiersia 

106 

Zaburzenia żołądka i jelit 76 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 18 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 44 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 19 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 30 

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy 0 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi 1 

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne 0 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 212 

Badania diagnostyczne 161 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 174 

Uwarunkowania społeczne 0 

Procedury medyczne i chirurgiczne 1 

Kwestie związane z produktem 2 

U chorych leczonych obinutuzumabem najczęściej występującymi przypadkami były zdarzenia 

z kategorii: zakażenia i zarażenia pasożytnicze, zaburzenia krwi i układu chłonnego, 

zaburzenia układ oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, zaburzenia ogólne i 

stany w miejscu podania, nieprawidłowości w wynikach badań diagnostycznych oraz 

urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach. 
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3.15.1. Ocena bezpieczeństwa na podstawie zgłoszeń z bazy 

WHO UMC 

Na stronie internetowej centralnej bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia, zawierającej 

informacje na temat podejrzewanych działań niepożądanych leków odnaleziono dane 

dotyczące bezpieczeństwa stosowania obinutuzumabu. Informacje zamieszczone na tej 

stronie internetowej nie stanowią potwierdzenia potencjalnego związku pomiędzy lekiem, 

a obserwowanym zdarzeniem, w związku z tym, zgodnie z przyjętym założeniem, dalej 

nazywane będą zdarzeniami niepożądanymi. 

W bazie WHO UMC odnotowano liczby przypadków zdarzeń niepożądanych wskazane w 

poniższej tabeli. 

Tabela 132. 
Liczba zgłoszonych przypadków zdarzeń niepożądanych u chorych leczonych 
obinutuzumabem 

Kategoria zaburzeń Liczba przypadków 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 146 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele 
i polipy) 

35 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 231 

Zaburzenia układu immunologicznego 30 

Zaburzenia endokrynologiczne 1 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 63 

Zaburzenia psychiczne 19 

Zaburzenia układu nerwowego 87 

Zaburzenia w obrębie oka 11 

Zaburzenia serca 76 

Zaburzenia naczyniowe 97 

Zaburzenia układ oddechowego, klatki piersiowej i 
śródpiersia 

115 

Zaburzenia żołądka i jelit 112 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 18 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 47 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 27 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 27 
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Kategoria zaburzeń Liczba przypadków 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi 2 

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne 2 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 255 

Badania diagnostyczne 167 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach 160 

Procedury medyczne i chirurgiczne 2 

Kwestie związane z produktem 2 

U chorych leczonych obinutuzumabem najczęściej występującymi przypadkami były zdarzenia 

z kategorii: zakażenia i zarażenia pasożytnicze, zaburzenia krwi i układu chłonnego, 

zaburzenia układ oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, zaburzenia żołądka i 

jelit, zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, nieprawidłowości w wynikach badań 

diagnostycznych oraz urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach. 
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 Ocena stosunku korzyści do ryzyka – produkt 

leczniczy Gazyvaro® 

Ocenę przeprowadzono na podstawie danych przedstawionych w dokumencie EMA 2016 [28]. 

W ramach planu zarządzania ryzykiem rozpoczęto badania kliniczne w ramach, których 

prowadzona jest ocena częstości występowania zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń 

związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Gazyvaro® [28].  

W dokumencie EMA 2016 wskazano na następujące zagrożenia związane ze stosowaniem 

produktu leczniczego Gazyvaro®: 

Ważne zidentyfikowane zagrożenia: 

 reakcje związane z wlewem; 

 zespół rozpadu guza; 

 trombocytopenia; 

 neutropenia; 

 neutropenia późno występująca lub przedłużająca się; 

 zakażenia; 

 reaktywacja zapalenia wątroby typu B; 

 PML (ang. progressive multifocal leukoencephalopathy – postępująca wieloogniskowa 

leukoencefalopatia); 

 pogorszenie wcześniej występujących zaburzeń serca; 

 perforacja w obrębie żołądka i jelit [28]. 

Ważne potencjalne zagrożenia: 

 upośledzona odpowiedź immunizacyjna; 

 immunogeniczność; 

 wtórny nowotwór złośliwy; 

 immunologiczne zapalenie kłębuszków nerkowych [28].  
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Korzyści 

W badaniu GADOLIN podgrupa chorych na FL stanowiła 81,1% populacji ogólnej (iNHL). 

Odnotowano 52% redukcję ryzyka progresji choroby, nawrotu lub zgonu w ocenie 

niezależnego komitetu (HR=0,48 (95% CI: 0,34; 0,68). Mediana PFS wynosiła 13,8 miesięcy 

w grupie kontrolnej i nie została osiągnięta w grupie badanej. Ocena PFS według badaczy była 

spójna z oceną niezależnego komitetu (HR=0,48; 95% Cl: 0,35; 0,67). W ocenie badaczy 

mediana PFS wynosiła 29,2 miesiąca w grupie badanej i była prawie dwukrotnie dłuższa niż 

w grupie kontrolnej (13,7 miesiąca) [28]. 

Spójność wyników dla PFS w ocenie niezależnego komitetu wykazano także w przypadku 

analiz bez stratyfikacji, analiz eksploracyjnych i w podgrupach chorych wyszczególnionych w 

oparciu o dane demograficzne i potencjalne czynniki prognostyczne. Korzyść z terapii 

skojarzonej u chorych na FL potwierdziły wyniki dla drugorzędowych punktów końcowych. 

Czas trwania odpowiedzi na leczenie u chorych, u których odnotowano CR lub PR oraz czas 

przeżycia wolnego od progresji lub nawrotu choroby u chorych wykazujących odpowiedź 

całkowitą (DFS) były dłuższe w grupie badanej niż kontrolnej (wartości HR wynosiły 0,36 (95% 

CI: 0,24; 0,54) dla czasu trwania odpowiedzi i 0,10 (95% CI: 0,02; 0,44) dla DFS). Mediana 

OS nie mogła zostać oszacowana w żadnym z ramion w analizie wstępnej. Także w przypadku 

analizy zaktualizowanej mediany OS nie zostały jeszcze osiągnięte, ale należy zauważyć, że 

zgon ogółem występował rzadziej w grupie badanej (18,3%) niż kontrolnej (28,1%). Wartość 

HR dla ryzyka wystąpienia zgonu u chorych na FL wynosiła 0,62 (95%CI: 0,39; 0,98), a krzywe  

Kaplan - Meier dla OS u chorych na FL wyraźnie się rozdzieliły (na korzyść grupy badanej) 

począwszy od 6 miesiąca leczenia. Mediany OS nie mogły zostać oszacowane z powodu zbyt 

małej liczby zdarzeń i relatywnie krótkiego okresu obserwacji, ale wyraźny jest trend w 

kierunku poprawy OS. Końcowa analiza OS będzie prowadzona po wystąpieniu około 226 

przypadków zgonu [28]. 

Zagrożenia 

Pomimo różnic w czasie trwania leczenia i czasie raportowania zdarzeń niepożądanych w obu 

badanych grupach, częstości występowania zdarzeń niepożądanych ogółem (98,0% w grupie 

kontrolnej vs. 98,5% w grupie badanej), zgonów ogółem (20,7% vs. 17,5%), zdarzeń 

niepożądanych prowadzących do zgonu (6,1% vs. 6,2%) były zbliżone w obu grupach. W 
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grupie badanej częściej obserwowano zdarzenia niepożądane o 3.-5. stopniu nasilenia, 

ciężkie zdarzenia niepożądane i zdarzenia niepożądane prowadzące do utraty chorego z 

badania. Może to być spowodowane głównie przez występowanie w badanej grupie 

neutropenii i IRRs (ang. infusion related reactions – reakcje związane z wlewem). W obu 

grupach najczęstszymi zdarzeniami o 5. stopniu nasilenia były zakażenia i wtórny nowotwór 

złośliwy. Małopłytkowość częściej była raportowana w grupie kontrolnej (23,7%) niż badanej 

(14,9%) co jest spójne ze stosowaniem wyższej dawki BEN w grupie kontrolnej. Ogólnie 

rodzaj, częstość i stopień nasilenia zdarzeń niepożądanych szczególnego zainteresowania 

(IRRs, neutropenia, zakażenia w tym PML, zespół rozpadu guza, trombocytopenia w tym 

zdarzenia krwotoczne, zaburzenia serca, wtórny nowotwór złośliwy i reaktywacja zapalenia 

wątroby typu B) były spójne z wcześniejszymi badaniami dla OBI. Pomimo częstego 

występowania IRRs, większość chorych w badanej grupie otrzymała pełną dawkę OBI i była 

zdolna kontynuować terapię OBI [28]. 

Profil bezpieczeństwa OBI+BEN u chorych na FL był spójny z profilem w populacji iNHL. W 

fazie podtrzymania częstość występowania zdarzeń niepożądanych ogółem była mniejsza niż 

w fazie indukcji [28]. 

Perforacja w obrębie żołądka i jelit została uznana za ważne zidentyfikowane zagrożenie z 

uwagi na wystąpienie 2 przypadków tego zdarzenia w badaniu GADOLIN oraz 3 przypadków 

w pozostałych badaniach dla OBI. W badaniu GADOLIN ryzyko wystąpienia IRRs było 

największe w czasie pierwszego cyklu leczenia (55,2% chorych miało IRRs w czasie 1. cyklu) 

[28].  

Stosunek korzyści do zagrożeń 

Indolentny NHL jest wrażliwy na chemioterapię i ma dobre rokowania w chwili rozpoznania, 

ale jest to choroba, w której występują naprzemienne okresy remisji i nawrotów, wymagająca 

zastosowania wielu kursów leczenia w przeciągu kilku lat. U chorego może dojść do rozwoju 

oporności na chemioterapeutyki i RYT oraz transformacji do postaci bardziej agresywnych. 

Liczba dostępnych opcji terapeutycznych u chorych na FL, u których występuje nawrót lub 

progresja choroby i u których zidentyfikowano oporność na RYT jest bardzo ograniczona a 

rokowania są niekorzystne. Dlatego u tych chorych istnieje niezaspokojona potrzeba 

wprowadzenia nowych opcji terapeutycznych. Różnica między grupą stosującą obinutuzumab 
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a grupą kontrolną w zakresie PFS jest istotna statystycznie i klinicznie, chociaż dane dotyczące 

OS nie są jeszcze dojrzałe. Również czas trwania odpowiedzi na leczenie i DFS były dłuższe 

w ramieniu badanym. Obinutuzumab powoduje istotną statystycznie i kliniczne redukcje ryzyka 

progresji choroby lub zgonu u chorych na FL, a profil bezpieczeństwa ocenianej terapii jest 

akceptowalny [28]. 

W związku z powyższym, stosunek korzyści do ryzyka dla produktu leczniczego 

Gazyvaro® stosowanego w skojarzeniu z BEN, a następnie w monoterapii w ramach leczenia 

podtrzymującego u chorych na FL, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których 

podczas leczenia bądź maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem 

zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby, jest pozytywny [28]. 

4. Ograniczenia 

Biorąc pod uwagę wszystkie posiadane informacje, autorzy wskazują następujące 

ograniczenia analizy: 

 badanie GADOLIN to badanie otwarte, co wiąże występowaniem potencjalnego 

subiektywnego błędu systematycznego. Należy jednak zauważyć, że ocena części 

punktów końcowych została wykonana przez zaślepiony niezależny komitet 

oceniający. Sponsor badania pozostał zaślepiony w zakresie przydziału chorych do 

grup aż do czasu przyjęcia zaleceń niezależnego komitetu oceniającego dane (komitet 

zalecił poddanie analizie wszystkich danych po osiągnięciu pierwszorzędowego punktu 

końcowego). Wyniki, które nie zostały poddane ocenie niezależnej mogą być 

obarczone błędem systematycznym z uwagi na otwarty charakter badania; 

 badanie GADOLIN nie zostało zaprojektowane w celu wykrycia różnic w czasie 

przeżycia całkowitego chorych, dlatego też oceniano go jako drugorzędowy punkt 

końcowy; 

 do badania GADOLIN nie są już rekrutowani nowi chorzy, jednak badanie nie zostało 

jeszcze zakończone, w związku z tym nie są dostępne pełne wyniki badania (zwłaszcza 

dotyczące czasu przeżycia całkowitego); 
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 część wyników badania GADOLIN nie została opublikowana w formie pełnotekstowej 

publikacji, dlatego też w ramach analizy przedstawiono dane pochodzące z 

dokumentów EMA 2016, NICE 2016, EU-CTR 2016 czy ChPL 2016; 

 w raporcie przedstawiono dodatkowo dane do badania GADOLIN dla chorych 

stosujących OBI w ramach leczenia podtrzymującego w charakterze poglądowym – 

brak wyników dla grupy kontrolnej uniemożliwia wykonanie obliczeń dla istotności 

statystycznej różnic miedzy grupami; 

 w grupie kontrolnej u chorych zastosowano jedynie obserwację (brak aktywnego 

leczenia) po zakończeniu terapii indukcyjnej. Stosowanie bendamustyny jest bowiem 

ograniczone czasowo z uwagi na skumulowaną toksycznośc tej terapii; 

 badanie GADOLIN zostało zaprojektowane w celu łącznej oceny skuteczności i 

bezpieczeństwa badanej interwencji w czasie indukcji i podtrzymania (celem badania 

nie była indywidualna ocena w poszczególnych fazach leczenia); 

 w badaniu GADOLIN randomizację do grup przeprowadzono jedynie przed 

rozpoczęciem fazy indukcji. Po zakończeniu fazy indukcji u chorych z grupy badanej, 

u których nie odnotowano progresji choroby, zastosowano obinutuzumab w ramach 

leczenia podtrzymującego. W grupie kontrolnej po zakończeniu fazy indukcji chorych 

poddano obserwacji. W badaniu GADOLIN po zakończeniu fazy indukcji nie 

zastosowano powtórnej randomizacji; 

 odnotowano rozbieżności między niektórymi danymi dla badania GADOLIN, 

przedstawionymi w dokumencie FDA 2016 lub dokumencie od Zamawiającego a 

danymi przedstawionymi w publikacji Sehn 2016 – wyjaśnienie rozbieżności jest 

utrudnione; 

 w badaniu GADOLIN dla części punktów końcowych nie odnaleziono danych 

dotyczących podgrupy chorych na FL, zdecydowano, więc o przedstawieniu w analizie 

wszystkich danych dla populacji iNHL oraz jeśli były one dostępne także dla podgrupy 

chorych na FL. Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość chorych 

uczestniczących w badaniu GADOLIN to chorzy na FL (po około 80% chorych w grupie 

badanej i kontrolnej). Ponadto dla punktów końcowych, dla których przedstawiono w 

analizie zarówno dane dla populacji ogólnej i populacji chorych na FL, wyniki w 

większości przypadków są spójne w obu populacjach; 
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 w badaniu GADOLIN dla PFS wyniki przedstawione w podgrupach stanowiły analizę 

eksploracyjną. Z wyjątkiem podgrupy chorych na FL, wyróżnione podgrupy chorych 

były zbyt mało liczne by można było interpretować wyniki bez ryzyka niepewności;  

 w badaniu GADOLIN wykonano eksploracyjną analizę obecności choroby resztkowej 

po zakończeniu fazy indukcji. Wyniki te muszą być jednak interpretowane z 

ostrożnością z uwagi na małą liczebność podgrup; 

 ocena jakości życia w badaniu GADOLIN w części punktów czasowych dotyczyła 

bardzo niewielkiej grupy chorych – interpretacja wyników obarczona jest niepewnością. 

Jakość życia w kolejnych punktach czasowych oceniana była jedynie dla chorych, 

którzy mogli wypełnić kwestinariusz oceny jakości życia, a w miarę trwania badania 

liczba chorych utraconych z badania (m.in. z powodu zgonu, progresji choroby czy 

przerwania leczenia), zwiększała się; 

 nie odnaleziono badań obserwacyjnych, na podstawie, których możliwa byłaby ocena 

skuteczności praktycznej i bezpieczeństwa interwencji względem wybranych 

komparatorów; 

 dla części punktów końcowych w odnalezionych publikacjach do badania GADOLIN 

nie przedstawiono danych umożliwiających samodzielne określenie istotności 

statystycznej dla różnic między grupami, dane te przedstawiono poglądowo; 

 w badaniu GADOLIN chorzy w grupie badanej zastosowali mniejszą dawkę BEN niż w 

przypadku grupy kontrolnej (mediana skumulowanych dawek wynosiła 1920 mg w 

grupie badanej i 2347 mg w grupie kontrolnej). Autorzy badania GADOLIN wskazują, 

że ustalone w protokole badania dawkowanie BEN tj. 120 mg/m² w przypadku 

monoterapii i 90 mg/m² w terapii skojarzonej odpowiada standardowemu dawkowaniu 

w praktyce klinicznej. Z powodu braku danych dotyczących porównania skuteczności 

tych dwóch dawek BEN, istnieje niepewność odnośnie wpływu tych dawek na 

odpowiedź na leczenie; 

 w badaniu GADOLIN zastosowano konserwatywną definicję reakcji związanej z 

wlewem (każde zdarzenie uznane za związane z leczeniem w ocenie badacza, które 

wystąpiło w czasie 24 godzin od infuzji). Mogło to mieć wpływ na zawyżenie liczby 

raportowanych zdarzeń; 

 odnaleziono 3 badania retrospektywne, obserwacyjne oceniające skuteczność i/lub 

bezpieczeństwo wykonania ASCT u chorych odpowiadających na chemioterapię. Z 

uwagi na brak homogeniczności tych badań z badaniem GADOLIN (odmienne okresy 
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obserwacji, metodyka, definicje punktów końcowych) bezpośrednie zestawienie 

wyników z badań retrospektywnych i badania GADOLIN dla wspólnych punktów 

końcowych nie było możliwe, a wyniki z badań retrospektywnych przedstawiono 

jedynie poglądowo; 

 w badaniu Phipps 2015 w chwili przeszczepienia całkowita lub częściowa odpowiedź 

na leczenie występowała u 80% chorych; 

 w badaniu Klyuchnikov 2015a oporność na RYT u chorych, u których wykonano ASCT 

odnotowano w przypadku 64% chorych; 

 w badaniu Klyuchnikov 2015b oporność na RYT u chorych, u których wykonano ASCT 

występowała u 61,8% chorych; 

 dla części punktów końcowych w badaniach Klyuchnikov 2015a i Klyuchnikov 2015b 

przedstawiono dodatkowo analizę u chorych, u których w chwili przeszczepienia byli 

wrażliwi na chemioterapię. W publikacjach nie podano jednak, u jakiego odsetka 

chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili przeszczepienia, występowała oporność 

na RYT. 
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5. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Populację docelową rozpatrywaną w ramach niniejszej analizy stanowią chorzy na chłoniaka 

grudkowego, u których nie stwierdzono odpowiedzi na leczenie lub u których podczas leczenia 

bądź maksymalnie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia rytuksymabem lub schematem 

zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby.  

W ramach analizy klinicznej przeprowadzono bezpośrednią ocenę skuteczności i 

bezpieczeństwa obinutuzumabu stosowanego u chorych z populacji docelowej w skojarzeniu 

z bendamustyną w leczeniu indukcyjnym a następnie w monoterapii w leczeniu 

podtrzymującym (OBI+BENOBI), w porównaniu z bendamustyną stosowaną w monoterapii 

w leczeniu indukcyjnym, po którym chorzy poddawani są obserwacji (BENOBS), na 

podstawie randomizowanego, otwartego badania GADOLIN (publikacja Sehn 2016)). W 

ramach analizy uwzględniono ponadto dodatkowe dane do badania GADOLIN zawarte w 

publikacji Cheson 2017, abstraktach konferencyjnych Cheson 2016, Pott 2015 i Sehn 2015, 

dokumentach EMA 2016, ChPL 2016 (Charakterystyka produktu leczniczego Gazyvaro®), 

dokumencie FDA 2016, dokumencie EU-CTR 2016 (publikacja odnaleziona w rejestrze EU 

Clinical Trials Register), dokumencie NICE 2016 i dokumencie otrzymanym od 

Zamawiającego. Analizę uzupełniono dodatkową oceną bezpieczeństwa dla opiniowanej 

technologii medycznej. 

Dodatkowo w analizie uwzględniono wyniki z 3 retrospektywnych, obserwacyjnych badań 

oceniających skuteczność i/lub bezpieczeństwo przeszczepienia autologicznego u chorych z 

populacji docelowej, odpowiadających na chemioterapię. Z uwagi na brak homogeniczności 

badania GADOLIN i badań retrospektywnych, wyniki dla przeszczepienia nie zostały 

zestawione z wynikami dla grupy badanej z badania GADOLIN. Przedstawiono je w osobnym 

rozdziale, jedynie w charakterze poglądowym. 

Skuteczność 

OBI+BENOBI vs BENOBS – porównanie bezpośrednie  

W badaniu GADOLIN jako pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto czas przeżycia wolnego 

od progresji choroby w ocenie niezależnej. Chłoniaki iNHL, w tym chłoniak grudkowy, są trudne 
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do wyleczenia. Charakteryzują się naprzemiennymi okresami remisji i nawrotu, więc PFS jest 

ważnym punktem końcowym w ocenie skuteczności leczenia. W badaniu analizowano także 

zmianę jakości życia związanej ze stanem zdrowia, ocenianą za pomocą kwestionariusza 

FACT-Lym. Miało to na celu weryfikację czy wpływ terapii na PFS wiąże się z poprawą lub 

pogorszeniem jakości życia chorych (np. z powodu wystąpienia działań niepożądanych).  

Wyniki uzyskane w badaniu GADOLIN pozwalają na wnioskowanie, iż zastosowanie terapii 

OBI+BENOBI u chorych z populacji docelowej wpływa na wydłużenie czasu przeżycia 

wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu. U chorych na FL w ocenie niezależnej 

mediana PFS wynosiła około 29 miesięcy w grupie OBI+BENOBI oraz około 14 miesięcy w 

grupie BENOBS. Zatem zastosowanie terapii skojarzonej pozwoliło na wydłużenie czasu 

przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu o około 15 miesięcy (mediana). 

Różnica między grupami jest istotna statystycznie. Podanie OBI+BENOBI pozwala 

zmniejszyć ryzyko wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu o 53% w porównaniu do 

BEN stosowanej w monoterapii. Odnotowana redukcja ryzyka jest istotna klinicznie. W 

publikacji NICE 2016 wskazano, że na wykresie PFS krzywe rozdzieliły się (na korzyść grupy 

badanej) począwszy od 6 miesiąca badania (rozpoczęcie terapii podtrzymującej) i 

odseparowanie to utrzymało się przez cały analizowany okres czasu (faza podtrzymania i faza 

follow-up). Mimo, że wyraźne odseparowanie krzywych PFS wystąpiło po zakończeniu fazy 

indukcji, należy zauważyć, że nie jest ono jedynie wynikiem podania w grupie badanej leczenia 

podtrzymującego. Jest bowiem mało prawdopodbne, że efekt odseparowania krzywych został 

wywołany po 1 dawce terapii podtrzymującej, a bardziej prawdopodobne jest, że wynika on ze 

skumulowanego efektu zastosowania OBI w ramach indukcji i leczenia podtrzymującego. 

Dlatego też wnioskowana interwencja powinna być stosowana w ramach terapii indukcyjnej 

po której prowadzi się leczenie podtrzymujące. Podobny schemat przebiegu krzywych PFS 

obserwowano w przypadku RYT stosowanego u chorych na FL w ramach indukcji, a następnie 

podtrzymania [13]. 

Wyniki analizy PFS w ocenie badaczy były spójne z wynikami dla oceny niezależnego 

komitetu. Dla daty odcięcia danych 1 kwietnia 2016 roku, mediana PFS w ocenie badacza 

wynosiła u chorych na FL 25,3 miesiące w grupie badanej oraz 14 miesięcy w grupie 

kontrolnej. Wartości parametru HR i przedziału ufności wskazują, że w populacji FL ryzyko 
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wystąpienia progresji choroby, nawrotu lub zgonu zostało istotnie statystycznie zmniejszone o 

48% wśród chorych stosujących terapię OBI w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Wyniki analizy PFS w podgrupach chorych na FL wskazują na istotną przewagę grupy badanej 

dla większości analizowanych podgrup, w tym dla wszystkich podgrup wyszczególnionych w 

zależności od typu oporności na RYT. 

Zarówno w przypadku populacji chorych na iNHL jak i chorych na FL odnotowana w badaniu 

GADOLIN w ocenie niezależnej oraz ocenie badacza częstość występowania progresji 

choroby, nawrotu lub zgonu w grupie OBI+BENOBI była istotnie statystycznie mniejsza 

niż grupie stosującej bendamustynę w monoterapii. Niskie wartości parametru NNT (≤6) dla 

częstość występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu w ocenie badacza wskazują na 

dużą siłę badanej interwencji. 

Przeprowadzona w badaniu analiza częstości występowania progresji choroby w podgrupach 

chorych na FL wskazuje, iż dla większości ocenianych podgrup częstość występowania 

wymienionych zdarzeń była istotnie mniejsza u chorych w grupie badanej niż w grupie 

kontrolnej.  

W ocenie niezależnego komitetu u chorych na FL stosujących BEN w monoterapii mediana 

czasu przeżycia po progresji choroby wynosiła 20,2 miesiące. W grupie stosującej 

OBI+BENOBI w analizowanym okresie obserwacji (około 24 miesiące), mediana czasu 

przeżycia po progresji choroby nie została jeszcze osiągnięta. Należy pamiętać, że wyniki nie 

są jeszcze w pełni dojrzałe. 

W badaniu GADOLIN analizowano częstość występowania odpowiedzi na leczenie w czasie 

12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia oraz po zakończeniu terapii stosowanej w ramach 

indukcji. Zarówno w populacji iNHL jak i u chorych na FL częstości występowania wszystkich 

analizowanych kategorii odpowiedzi na leczenie w ocenie niezależnego komitetu i ocenie 

badaczy były zbliżone w obu analizowanych grupach chorych i dla żadnej z rozpatrywanych 

kategorii odpowiedzi na leczenie nie wykazano występowania istotnej statystycznie różnicy 

między grupami. Należy jednak zauważyć, że mediana czasu trwania odpowiedzi na 

leczenie była istotnie statystycznie dłuższa wśród chorych stosujących OBI+BENOBI w 

porównaniu do grupy przyjmującej BEN w monoterapii. U chorych na FL mediana ta dla 24 
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miesięcy obserwacji w grupie badanej nie została jeszcze osiągnięta, zaś w grupie kontrolnej 

wynosiła ona około 12 miesięcy. Wartości parametru HR oraz przedziały ufności wskazują, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia odpowiedzi na leczenie zarówno w ogólnej populacji 

chorych jak i podgrupie chorych na FL było w badaniu GADOLIN istotnie statystycznie większe 

wśród chorych stosujących terapię OBI+BENOBI niż w przypadku chorych otrzymujących 

BEN w monoterapii. Co ważne, u chorych stosujących terapię OBI odpowiedź na leczenie była 

bardziej długotrwała. W badaniu GADOLIN częstość występowania progresji choroby lub 

nawrotu u chorych, u których w czasie trwania badania uzyskano odpowiedź całkowitą 

lub częściową, zarówno w przypadku populacji chorych na FL jak i ogólnej populacji iNHL, 

była istotnie mniejsza wśród chorych stosujących OBI w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Niskie wartości parametru NNT wskazują na dużą siłę badanej interwencji.  

Według danych z datą odcięcia 1 kwietnia 2016 roku, w populacji iNHL mediana OS nie została 

osiągnięta w żadnej z grup, ale ryzyko wystąpienia zgonu było istotnie statystycznie mniejsze 

(o 33%) w grupie badanej niż kontrolnej (HR=0,67 (95% Cl: 0,47; 0,96)). W podgrupie chorych 

na FL mediana OS w grupie badanej nie została osiągnięta, natomiast w grupie kontrolnej 

wynosiła ona 53,9 miesięcy. Ryzyko wystąpienia zgonu było istotnie statystycznie mniejsze (o 

42%) w grupie badanej niż kontrolnej (HR=0,58 (95% Cl: 0,39; 0,86). Zgodnie z protokołem 

końcowa analiza OS (ang. final) będzie przeprowadzona po wystąpieniu 226 zgonów (około 

3,5 roku po włączeniu do badania ostatniego chorego). 

Zgony w populacji FL występowały częściej wśród chorych stosujących BEN w monoterapii 

niż w przypadku grupy otrzymującej terapię OBI. Według danych z datą odcięcia 1 kwietnia 

2016 roku, w populacji iNHL, w grupie badanej zgon występował istotnie statystycznie rzadziej 

niż w grupie stosującej bendamustynę w monoterapii (odpowiednio 25,5% vs 34,9%). Również 

w przypadku podgrupy chorych na FL, zgon odnotowano w badaniu rzadziej w grupie badanej 

niż kontrolnej, a różnica między grupami była znamienna statystycznie.  

Dla okresu obserwacji wynoszącego 24 miesiące, w grupie badanej mediany czasu przeżycia 

wolnego od progresji choroby lub zgonu u chorych wykazujących całkowitą odpowiedź 

na leczenie nie zostały osiągnięte, zarówno w populacji iNHL jak i u chorych na FL.  W grupie 

kontrolnej mediany te wynosiły około 13 miesięcy. Także odnotowane w badaniu mediany 

czasu przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych u chorych na FL są dłuższe w 

przypadku grupy badanej (25 miesięcy) niż w grupie kontrolnej (około 12 miesięcy). Wartości 
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parametru HR oraz przedziały ufności, zarówno w populacji iNHL jak i podgrupie chorych na 

FL, wskazują na istotnie statystycznie mniejsze ryzyko wystąpienia progresji, nawrotu choroby, 

zgonu lub rozpoczęcia nowej terapii przeciwchłoniakowej, u chorych stosujących terapię 

OBI+BENOBI niż w przypadku chorych stosujących BEN w monoterapii. W publikacji NICE 

2016 wskazano, że krzywe EFS podobnie jak w przypadku PFS rozdzieliły się od 6 miesiąca i 

pozostały odseparowane do końca okresu obserwacji. 

Nową terapię przeciwchłoniakową zastosowano u około 36% chorych z populacji ogólnej, 

zaś w grupie otrzymującej BEN w monoterapii u 48% chorych. Różnica między grupami jest 

istotna statystycznie, a niska wartość parametru NNT wskazuje na dużą siłę badanej 

interwencji. Dla daty odciecia danych 1 kwietnia 2016 roku, w grupie chorych na FL 

odnotowaną dłuższą medianę czasu do rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego 

w grupie badanej niż kontrolnej (odpowiednio 33,6 miesiąca i 18,0 miesięcy). 

Prawdopodobieństwo wdrożenia nowej terapii przeciwchłoniakowej było istotnie statystycznie 

mniejsze w grupie badanej niż kontrolnej. 

Wyniki badania GADOLIN wskazują, że dodanie OBI do terapii bendamustyną w sposób 

istotny (statystycznie i klinicznie) poprawia jakość życia chorych na iNHL. Terapia 

skojarzona istotnie statystycznie częściej powoduje występowanie klinicznie istotnej poprawy 

wyniku FACT-Lym TOI o co najmniej 6 punktów względem wartości początkowych. 

Zastosowanie terapii OBI wpływa także na wydłużenie czasu do wystąpienia istotnego 

klinicznie pogorszenia jakości życia (tj. pogorszenia wyniku FACT-Lym TOI o co najmniej 

6 punktów względem wartości początkowych). W populacji ogólnej mediany czasu do 

wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia wynosiły odpowiednio 8 miesięcy w 

grupie badanej i 4,6 miesiąca w grupie kontrolnej. Przedstawione w badaniu krzywe czasu do 

wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia rozdzielały się przez ponad 18 

miesięcy co wskazuje na utrzymujący się korzystny wpływ dodania OBI do terapii BEN. 

Istotnych statystycznie różnic miedzy grupami nie wykazano w przypadku średniej zmiany 

wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych. W podgrupie chorych na 

FL nie odnotowano między grupami istotnych statystycznie różnic w zakresie jakości życia.  

Częstość występowania głębokiej remisji tj. braku choroby resztkowej po zakończeniu 

leczenia w ramach indukcji była istotnie statystycznie większa u chorych w grupie 

OBI+BENOBI w porównaniu do grupy BEN (odpowiednio 82% vs 43% chorych). Co ważne 
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wczesną głęboką remisję w połowie czasu trwania fazy leczenia indukcyjnego również 

osiągnięto istotnie statystycznie częściej wśród chorych w grupie badanej niż w grupie 

kontrolnej (odpowiednio 77% vs 40%). U chorych z negatywnym wynikiem MRD po 

zakończeniu fazy indukcji odnotowano dłużysz PFS w porównaniu do chorych z obecną 

chorobą resztkową (w grupie badanej mediany wynosiły odpowiednio: nie osiągnięto i 5,4 

miesiąca, w grupie kontrolnej: 7,6 miesiąca vs 3,0 miesiące). Należy także zauważyć,że nawet 

w grupie chorych z obecną chorobą resztkową mediana PFS w grupie badanej była dłuższa 

niż w grupie kontrolnej.  

Należy podkreślić, że wyniki testu bez stratyfikacji dla PFS, OS, DFS i EFS były spójne z 

wynikami analizy stratyfikowanej.  

Przeszczepienie autologiczne  

FL stopień patomorfologiczny 1-3A, wszyscy chorzy oporni na RYT (badanie Phipps 2015) 

Wyniki badania Phipps 2015 wskazują, że w przypadku chorych opornych na RYT, u których 

zastosowano ASCT, prawdopodobieństwo 3-letniego PFS wynosiło 35%. 

Prawdopodobieństwo 3-letniego czasu przeżycia całkowitego wynosiło zaś 63%. Nawrót 

choroby ogółem odnotowano u około 57% chorych, a  w przypadku około 86% chorych nawrót 

ten wystąpił w czasie 2 lat od przeszczepienia. W badaniu Phipps 2015 wskazano, że u 

chorych, u których wystąpił nawrót choroby w czasie 2 lat od ASCT, mediana czasu od 

wystąpienia nawrotu do zastosowania nowego leczenia wynosiła 40 dni.  

Autorzy badania wskazali, że nie odnotowali różnic w wynikach w zależności od rodzaju 

oporności na RYT (oporność na RYT w monoterapii, RYT w ramach leczenia podtrzymującego 

czy RYT w skojarzeniu z chemioterapią). 

FL stopień 1-2, chorzy oporni na RYT – 64% (badanie Klyuchnikov 2015a) 

Prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 miesięcy 

wynosiło odpowiednio 74, 51 i 41%, a w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w 

chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 76, 54 i 44%. Prawdopodobieństwo 

wystąpienia nawrotu choroby lub progresji po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiło odpowiednio 

22, 44 i 54%, a w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania 
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przeszczepienia odpowiednio 21, 41 i 51%, zaś prawdopodobieństwo przeżycia 

całkowitego przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiło odpowiednio 91, 82 i 74% (w przypadku 

chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia wartości te były 

identyczne). 

Zgon ogółem po ASCT odnotowano u 31% chorych na FL, u których występował 1.-2. stopień 

patomorfologiczny.  Najczęstszą przyczyną występowania zgonu była progresja choroby 

(20%). Zgon z powodu zdarzeń niepożądanych wystąpił u około 11% chorych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z innego powodu niż nawrót choroby po 12, 36 i 60 

miesiącach wynosiło odpowiednio 3, 2 i 5%, a w przypadku chorych wrażliwych na 

chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia odpowiednio 4, 5 i 5%. 

FL stopień 3, chorzy oporni na RYT – 62% (badanie Klyuchnikov 2015b) 

Wyniki dotyczące OS, PFS czy częstości występowania zgonu, uzyskane dla chorych, u 

których występował 3. stopień patomorfologiczny FL były gorsze niż w przypadku chorych w 

stopniu 1.-2.  

Prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiły 

odpowiednio 87, 70 i 59%, a w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili 

wykonania przeszczepienia odpowiednio 90, 73 i 61%. Prawdopodobieństwa przeżycia 

wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 miesięcy wynosiły odpowiednio 64, 42 i 36% 

(w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia 

odpowiednio 70, 46 i 39%), a prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu choroby lub 

progresji po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiły odpowiednio 36, 56 i 61 (30, 52 i 57% w 

przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w chwili wykonania przeszczepienia). 

U chorych, u których występował 3. stopień patomorfologiczny FL, allo-SCT po nawrocie lub 

progresji choroby po ASCT wykonano w przypadku około 12 % chorych. 

Zgon ogółem po ASCT odnotowano u 40% chorych, u których występował 3. stopień 

patomorfologiczny FL, Progresja choroby była przyczyną zgonu u 29% chorych, zdarzenia 

niepożądane u 8% chorych, a działania niepożądane u 3% chorych. U chorych, u których 

występował 3. stopień patomorfologiczny FL, prawdopodobieństwa wystąpienia zgonu z 

innego powodu niż nawrót choroby po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiły odpowiednio 0, 2 i 
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4% i wartości te były identyczne także w przypadku chorych wrażliwych na chemioterapię w 

chwili wykonania przeszczepienia. 

Bezpieczeństwo  

OBI+BENOBI vs BENOBS – porównanie bezpośrednie  

Bezpieczeństwo stosowania OBI+BEN oceniono na podstawie dowodów naukowych 

pochodzących z eksperymentalnego badania GADOLIN. Przeprowadzono także 

uzupełniającą analizę bezpieczeństwa, do której dane zaczerpnięto z dokumentu ChPL 

Gazyvaro®, dokumentu FDA 2016 oraz z Europejskiej bazy zgłoszeń o podejrzewanych 

działaniach niepożądanych leków.  

W badaniu GADOLIN dla żadnej z rozpatrywanych kategorii ciężkich działań niepożądanych 

i ciężkich zdarzeń niepożądanych nie odnotowano występowania istotnych statystycznie 

różnic między grupami. Działania niepożądane ogółem o 3. stopniu nasilenia, u chorych na 

iNHL odnotowano u zbliżonego odsetka chorych w grupie badanej i kontrolnej. Działania 

niepożądane ogółem o 4. stopniu nasilenia ogółem odnotowano u 28,4% chorych w grupie 

badanej i u 18,7% chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami w tym przypadku była 

istotna statystycznie na niekorzyść grupy badanej. W ramach poszczególnych kategorii 

działań niepożądanych jedynie dla małopłytkowości o 3. stopniu nasilenia występującej w fazie 

indukcji i zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem o 3. stopniu 

nasilenia odnotowano istotną statystycznie różnicę między grupami. W pozostałych 

przypadkach nie wykazano różnic znamiennych statystycznie. 

Większość zdarzeń niepożądanych w badaniu, w obu grupach, wystąpiła w czasie fazy 

indukcji. U chorych na FL zdarzenia niepożądane ogółem i zdarzenie niepożądane ogółem o 

3.-5. stopniu nasilenia wystąpiły w czasie trwania badania zbliżonego odsetka chorych w obu 

grupach. Różnice między grupami nie były istotne statystycznie. Także zdarzenia niepożądane 

prowadzące do zakończenia leczenia wystąpiły ze zbliżoną częstością w obu grupach 

(odpowiednio 17,7% chorych i 17,9% chorych).  

Zaburzenia serca o 3.-5. stopniu nasilenia u chorych na FL wystąpiły istotnie statystycznie 

częściej wśród chorych w grupie badanej niż kontrolnej. Reakcje związane z wlewem o 3.-5. 

stopniu nasilenia wystąpiły u chorych na FL w przypadku 15 (9,1%) chorych w grupie badanej 
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i u 6 (3,6%) chorych w grupie kontrolnej. Różnica między grupami była znamienna 

statystycznie. Największa częstość występowania reakcji związanych z wlewem w grupie 

badanej przypadała na 1. dzień leczenia (głownie w 1.cyklu). W kolejnych dniach cyklu oraz 

kolejnych cyklach terapii częstość ta systematycznie malała. 

U chorych z populacji ogólnej w ramach poszczególnych kategorii zdarzeń niepożądanych, 

istotną statystycznie różnicę między grupami na niekorzyść badanej interwencji wykazano 

jedynie w przypadku zakażeń i zarażeń pasożytniczych ogółem, zakażenia dróg moczowych 

o 3.-5. stopniu nasilenia (wszystkie fazy badania łącznie), zapalenia nosogardzieli ogółem i 

zapalenia zatok ogółem oraz 1.-2. stopniu nasilenia, zaburzeń serca ogółem, niedociśnienia 

ogółem (wszystkie fazy badania łącznie i faza indukcji) oraz niedociśnienia o 1.-2. stopniu 

nasilenia, zaburzeń układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem, kaszlu 

ogółem, kaszlu o  1.-2. stopniu nasilenia, przekrwienia błony śluzowej nosa (wszystkie stopnie 

nasilenia) i kataru, zaburzeń żołądka i jelit ogółem (wszystkie stopnie nasilenia), świądu 

(ogółem) – zarówno w analizie dla wszystkich faz badania jak i analizie wyłącznie dla fazy 

indukcji, bólu kończyny (wszystkie stopnie nasilenia) i bólu stawów (wszystkie stopnie 

nasilenia i zdarzenie o 1.-2. stopniu), gorączki (wszystkie stopnie nasilenia i zdarzenie o 1.-2. 

stopniu) i bólu w klatce piersiowej, reakcji związanej z wlewem o 3.-5. stopniu nasilenia. 

Istotną różnicę między grupami odnotowano także w przypadku dla małopłytkowości ogółem 

(zarówno w przypadku analizy dla wszystkich faz badania łącznie jak i fazy indukcji) i 

małopłytkowości o 3. stopniu nasilenia odnotowano. Zdarzenia te występowały rzadziej w 

grupie stosującej obinutuzumab. 

W czasie trwania badania GADOLIN większość nieprawidłowości w wynikach badań 

laboratoryjnych występowały ze zbliżoną częstością w grupie badanej i kontrolnej. Jedynie 

hipokalcemia ogółem, leukopenia o 3.-4. stopniu nasilenia, limfopenia o 3.-4. stopniu nasilenia 

i neutropenia o 3.-4. stopniu nasilenia występowały istotnie statystycznie częściej wśród 

chorych stosujących obinutuzumab w porywaniu do chorych otrzymujących bendamustynę w 

monoterapii. 

Ludzkie przeciwciała antyludzkie przeciw Gazyvaro® nie zostały stwierdzone w czasie 

trwania badania u chorych stosujących obinutuzumab. 
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Profil bezpieczeństwa przedstawiony w abstrakcie konferencyjnym Cheson 2016 dla daty 

odcięcia danych 1 kwietnia 2016 roku był spójny z wynikami analizy pierwotnej. W populacji 

ogólnej częściej występowały zdarzenia niepożądane ogółem o ≥3. stopniu nasilenia, w tym 

neutropenia i reakcje związane z wlewem. Małopłytkowość o ≥3. stopniu nasilenia i 

niedokrwistość o ≥3. stopniu nasilenia występowały natomiast rzadziej wśród chorych w grupie 

badanej niż w grupie kontrolnej.  Zakażenia o ≥3. stopniu nasilenia i kolejny nowotwór złośliwy 

o ≥3. stopniu nasilenia występowały zaś ze zbliżoną częstością w obu grupach. Ciężkie 

zdarzenia niepożądane częściej odnotowywano w grupie stosującej OBI niż w grupie 

kontrolnej, ale zdarzenia niepożądane prowadzące do zgonu występowały w obu grupach ze 

zbliżoną częstością. Wśród wymienionych zdarzeń różnica między grupami była istotna 

statystycznie jedynie w przypadku rekacji związanych z wlewem i zdarzeń niepożądanych 

prowadzących do zgonu. W abstrakcie Cheson 2016 wskazano, że profil bezpieczeństwa dla 

podgrupy chorych na FL był zbliżony do populacji iNHL. 

Wyniki dla fazy leczenia podtrzymującego 

U chorych stosujących OBI w ramach terapii podtrzymującej odnotowano poprawę średniego 

wyniku kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych (dodatnia wartość 

zmiany), co świadczy o poprawie jakości życia chorych.  

Odnotowano 1 przypadek zgonu z powodu zdarzeń niepożądanych. Nie wykazano żadnego 

przypadku zgonu z powodu progresji choroby. 

W grupie badanej ogólna częstość występowania zdarzeń niepożądanych (w tym 

zdarzeń szczególnego zainteresowania) lub ciężkich zdarzeń niepożądanych była 

mniejsza niż w fazie indukcji. 

Działania niepożądane ogółem o 3. stopniu nasilenia wystąpiły u około 9% chorych, zaś 

działa niepożądane o 4. stopniu nasilenia odnotowano u 5,6% chorych. Ciężkie zdarzenia 

niepożądane ogółem w fazie leczenia podtrzymującego u chorych stosujących OBI 

odnotowano w badaniu GADOLIN łącznie u 20 (13,0%) chorych. W ramach poszczególnych 

kategorii zdarzeń najczęściej występowały zakażenia i zarażenia pasożytnicze ogółem i 

nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone ogółem. W ramach pozostałych kategorii 

zdarzenia ogółem występowały nie częściej niż u 2 (1,3%) chorych.  
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Zdarzenia niepożądane ogółem wystąpiły u 118 (76,6%) chorych, w tym zdarzenia 

niepożądane ogółem o 3.-5. stopniu nasilenia wystąpiły u 46 (29,9%) chorych. W czasie fazy 

leczenia podtrzymującego większość raportowanych zdarzeń miała 1.-2. stopień nasilenia. 

Zdarzenia niepożądane prowadzące do modyfikacji dawki dowolnego leku badanego (z 

wyjątkiem przerwania podawania) ogółem wystąpiły u 17,5% chorych stosujących OBI w 

ramach leczenia podtrzymującego. W ramach poszczególnych kategorii zaburzeń, najczęściej 

(data odcięcia danych 1 września 2014 roku) odnotowano zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

ogółem, zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia ogółem oraz 

zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania ogółem. Wśród pojedynczych zdarzeń 

najczęściej występowały kaszel ogółem u 14,7% chorych, zakażenie górnych dróg 

oddechowych ogółem u 11,9% chorych i neutropenia ogółem u 10,5% chorych. 

W fazie leczenia podtrzymującego u chorego stosujących OBI wśród nieprawidłowości w 

wynikach badań laboratoryjnych, najczęściej występowały: limfopenia, podwyższony 

poziom kreatyniny, leukopenia, niski poziom hemoglobiny, neutropenia. 

Przeszczepienie autologiczne 

FL stopień 1-2, chorzy oporni na RYT – 64% (badanie Klyuchnikov 2015a) 

Wśród zdarzeń niepożądanych zakażenie o 5. stopniu nasilenia po wykonaniu ASCT 

odnotowano u 2% chorych, kolejny nowotwór ogółem u około 13% chorych, a niewydolność 

narządów o 5. stopniu nasilenia u 2,4%. Odnotowane w badaniu prawdopodobieństwo 

wystąpienia nowego nowotworu po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiło odpowiednio 0, 5 i 5%. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia nowego nowotworu hematologicznego po 12, 36, 60 

i 120 miesiącach wynosiło odpowiednio 0, 2, 2 i 7%.  

U chorych na FL, u których odnotowano 1.-2. stopień patomorfologiczny choroby, 

prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili zarówno po 28 jak i po 100 dniach od 

przeszczepienia wynosiło 99%, a prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi 

odpowiednio 84% i 95%. 

FL stopień 3, chorzy oporni na RYT – 62% (badanie Klyuchnikov 2015b) 
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Zakażenie o 5. stopniu nasilenia po wykonaniu ASCT odnotowano u 1,5% chorych, u których 

występował 3. stopień patomorfologiczny FL. Kolejny nowotwór ogółem wystąpił u około 12% 

chorych (w tym u około 3% chorych zdarzenie to do doprowadziło do zgonu). 

Prawdopodobieństwa wystąpienia nowego nowotworu po 12, 36 i 60 miesiącach wynosiły 

odpowiednio 1, 6 i 9%. Niewydolność narządów o 5. stopniu nasilenia wystąpiła u 3,7% 

chorych. 

U chorych na FL, u których odnotowano 3. stopień patomorfologiczny choroby, 

prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili zarówno po 28 jak i po 100 dniach od 

przeszczepienia wynosiło 100%, a prawdopodobieństwo poprawy liczby płytek krwi 82% 

po 28 dniach i 96% po 100 dniach od przeszczepienia.  

Dodatkowa ocena bezpieczeństwa 

W dokumentach włączonych do dodatkowej oceny bezpieczeństwa analizowanej 

interwencji wskazano na następujące zidentyfikowane zagrożenia związane ze stosowaniem 

produktu leczniczego Gazyvaro®: reakcje związane z wlewem, reakcje nadwrażliwości (w tym 

reakcje anafilaktyczne), zespół rozpadu guza, neutropenia, małopłytkowość, pogorszenie 

przebiegu współistniejących chorób serca, zakażenia, reaktywacja zakażenia wirusem 

zapalenia wątroby typu B, postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia. Według danych 

przedstawionych na stronie internetowej ADRReports i WHO UMC u chorych stosujących 

obinutuzumab najczęściej występującymi przypadkami były zdarzenia z kategorii: zakażenia 

i zarażenia pasożytnicze, zaburzenia krwi i układu chłonnego, zaburzenia układ 

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, zaburzenia ogólne i stany w miejscu 

podania, nieprawidłowości w wynikach badań diagnostycznych oraz urazy, zatrucia i 

powikłania po zabiegach. 

W dokumencie EMA 2016 wskazano, że u chorych z analizowanej populacji istnieje 

niezaspokojona potrzeba wprowadzenia nowych opcji terapeutycznych. Różnica między 

grupą stosującą obinutuzumab a grupą kontrolną w zakresie PFS jest istotna statystycznie i 

klinicznie, chociaż dane dotyczące OS nie są jeszcze dojrzałe. Również czas trwania 

odpowiedzi na leczenie i DFS były dłuższe w ramieniu badanym. Obinutuzumab powoduje 

istotną statystycznie i kliniczne redukcję ryzyka progresji choroby lub zgonu u chorych na FL, 

a profil bezpieczeństwa ocenianej terapii jest akceptowalny. W związku z powyższym, 
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stosunek korzyści do ryzyka dla produktu leczniczego Gazyvaro® oceniono jako 

pozytywny.  

Wnioski końcowe 

Obinutuzumab stosowany u chorych na FL w skojarzeniu z bendamustyną w leczeniu 

indukcyjnym a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym remisję jest technologią o 

udowodnionej skuteczności, a jego zastosowanie ma kluczowy wpływ na wydłużenie czasu 

przeżycia wolnego od progresji choroby bez jednoczesnego niekorzystnego wpływu na jakość 

życia chorych i profil bezpieczeństwa. Obinutuzumab stosowany w skojarzeniu z 

bendamustyną a następnie w monoterapii, powoduje istotną statystycznie i kliniczne redukcje 

ryzyka wystąpienia progresji choroby lub zgonu w porównaniu do bendamustyny stosowanej 

w monoterapii, po której chorych poddaje się obserwacji. Profil bezpieczeństwa wnioskowanej 

terapii jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa bendamustyny stosowanej w 

monoterapii, mimo, że w badaniu GADOLIN czas trwania leczenia aktywnego był dłuższy w 

grupie badanej niż w grupie kontrolnej.  

Otrzymane wyniki są szczególne istotne w przypadku analizowanej populacji chorych na 

chłoniaka grudkowego, u których stwierdzono brak odpowiedzi na leczenie lub progresję 

choroby w trakcie lub przed upływem 6 miesięcy od zakończenia leczenia rytuksymabem lub 

schematami zawierającymi rytuksymab, ponieważ w tej grupie chorych ilość dostępnych i 

skutecznych metod leczenia jest ograniczona, a rokowania dla chorych opornych na RYT są 

szczególnie niekorzystne. 

Porównawcza ocena skuteczności i bezpieczeństwa OBI względem wielolekowych 

schematów chemioterapii, po których u chorych wykonuje się przeszczepienie autologiczne 

nie była możliwa z uwagi na brak homogeniczności odnalezionych badań (brak możliwości 

wykonania porównania pośredniego lub zestawienia wyników). 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zasadnym jest stosowanie leku 

Gazyvaro® w praktyce klinicznej i należy go uznać za skuteczną i bezpieczną metodę 

leczenia chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie wystąpiła odpowiedź na 

leczenie lub u których podczas leczenia bądź maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu 

rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, wystąpiła progresja choroby. 
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6. Dyskusja 

Zgodnie z wnioskowaniem przeprowadzonym w Analizie problemu decyzyjnego uznano, iż w 

populacji docelowej leki przeciwnowotworowe (bendamustyna podawana w monoterapii oraz 

schematy CHOP, CVP, DHAP, ESHAP, FC, GDP, ICE), po których, u chorych 

odpowiadających na leczenie prowadzi się obserwację lub stosuje się przeszczepienie 

autologiczne, są najlepiej odzwierciedlającym aktualną praktykę kliniczną komparatorem, dla 

produktu leczniczego Gazyvaro® (obinutuzumab) stosowanego w skojarzeniu z 

bendamustyną. Obecnie terapia OBI+BENOBI mogłaby zastąpić przede wszystkim terapię 

bendamustyną, która jest finansowana w Polsce u chorych na chłoniaka grudkowego w 

przypadku oporności na rytuksymab lub wznowy bądź progresji choroby po upływie 6 miesięcy 

od zakończenia leczenia poprzedniej linii.  

W ramach analizy klinicznej, na podstawie badania GADOLIN oceniono skuteczność i 

bezpieczeństwo obinutuzumabu stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną w leczeniu 

indukcyjnym a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym remisję (OBI+BENOBI), 

w porównaniu z bendamustyną stosowaną w monoterapii w leczeniu indukcyjnym, po którym 

chorzy poddawani są obserwacji (BENOBS) w populacji chorych na chłoniaka grudkowego, 

u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia bądź 

maksymalnie do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym 

rytuksymab, wystąpiła progresja choroby.  

Autorzy badania GADOLIN, zasadność kontynuacji stosowania OBI w ramach terapii 

podtrzymującej oparli na wynikach badań klinicznych uzyskanych dla RYT, który stosowano w 

ramach terapii podtrzymującej. Wyniki te wskazywały bowiem na poprawę przeżycia chorych 

na FL (zarówno w przypadku I linii leczenia jak i chorych opornych/nawrotowych) w przypadku 

przedłużenia terapii w ramach podtrzymania. W oparciu o dane kliniczne i poza kliniczne 

przewidywano, że dla OBI stosowanego w ramach leczenia podtrzymującego uzyskane 

zostaną korzystniejsze wyniki skuteczności niż w przypadku RYT z podobnym profilem 

bezpieczeństwa [28]. Jak wskazują autorzy badania GADOLIN w grupie kontrolnej nie 

zastosowano leczenia podtrzymującego z uwagi na ograniczenie czasu trwania leczenia BEN 

w związku ze skumulowaną toksycznością tej terapii. 
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Na podstawie uzyskanych wyników badania GADOLIN stwierdzono, iż zasadnym jest 

stosowanie ocenianej interwencji w praktyce klinicznej. Wyniki porównania przeprowadzonego 

w ramach niniejszej analizy wskazują na znaczną przewagę skuteczności obinutuzumabu 

stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną (m.in. w zakresie istotnego statystycznie i 

klinicznie wydłużenia PFS) w porównaniu do BEN stosowanej w monoterapii. Częstość 

występowania działań i zdarzeń niepożądanych po zastosowaniu analizowanej interwencji 

pozwala ponadto wnioskować, iż bezpieczeństwo terapii OBI+BEN jest porównywalne z 

bezpieczeństwem BEN stosowanej w monoterapii. 

Dodatkowo w analizie uwzględniono wyniki z 3 retrospektywnych, obserwacyjnych badań 

oceniających skuteczność i/lub bezpieczeństwo przeszczepienia autologicznego u chorych z 

populacji docelowej, odpowiadających na chemioterapię. Z uwagi na brak homogeniczności 

badania GADOLIN i badań retrospektywnych, wyniki dla przeszczepienia nie zostały 

zestawione z wynikami dla grupy badanej z badania GADOLIN. Przedstawiono je w osobnym 

podrozdziale, jedynie w charakterze poglądowym. 

Należy podkreślić, że brak możliwości porównania wyników dla grupy badanej z badania 

GADOLIN z wynikami grup stosujących ASCT z badań retrospektywnych nie powinien 

stanowić ograniczenia analizy, gdyż w analizie przedstawiono porównanie z komparatorem 

który jest refundowany, a ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' '''' 

'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''' ''''''' ''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''' Zgodnie z danymi 

przedstawionymi w statystykach Narodowego Funduszu Zdrowia, przeszczepienie 

autologiczne nie jest wykonywane u chorych na chłoniaka grudkowego (wśród kodów ICD-10 

nie ma kodu C82 dla chłoniaka grudkowego) [6]. Ponadto zgodnie z zaleceniami z wytycznych 

klinicznych przeszczepienie może być wykonane jedynie u chorych bez poważnych chorób 

współistniejących i u których odnotowano odpowiedź na terapię ratującą (1-2 nawroty). 

Na podstawie oceny jakości danych według zaleceń GRADE stwierdzono, iż punkty końcowe 

oceniane w analizie skuteczności i bezpieczeństwa mają wagę krytyczną, ponieważ wpływają 

na istotne klinicznie wyniki, takie jak PFS czy częstość występowania zdarzeń niepożądanych, 

a także są niezbędne do wnioskowania na temat skuteczności i bezpieczeństwa ocenianej 
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interwencji w populacji docelowej. Jakość wyników oceniono jako wysoką (porównanie 

bezpośrednie na podstawie badania RCT), średnią (dane nieopublikowane, otrzymane od 

Zamawiającego) lub niską (dane pochodzące z badań retrospektywnych, obserwacyjnych). 

Szczegółowa ocena znajduje się w podrozdziałach 3.5 i 3.8.4. 

Wiarygodność wewnętrzna analizy oceniona jest na podstawie jakości badań. Wyniki analizy 

oparte zostały na badaniu randomizowanym, otwartym, z liczną grupą chorych. Populacja 

przedstawiona w badaniu GADOLIN (chorzy na iNHL) jest szersza niż populacja we wniosku 

refundacyjnym. Należy jednak zauważyć, że w analizie skuteczności i bezpieczeństwa 

przedstawiono wszystkie dostępne dane dla podgrupy chorych na FL. Ponadto w badaniu 

GADOLIN chorzy na chłoniaka grudkowego stanowili zdecydowaną większość populacji 

ogólnej (po około 80% chorych w grupie badanej i kontrolnej). Dla punktów końcowych, dla 

których przedstawiono w analizie zarówno dane dla populacji iNHL i populacji chorych na FL, 

wyniki są najczęściej spójne w obu populacjach. Jakość badań retrospektywnych oceniających 

skuteczność i/lub bezpieczeństwo ASCT oceniano jako niską. Stwierdzono tym samym, że 

wiarygodność wewnętrzną analizy należy ocenić jako średnią (badanie otwarte GADOLIN i 

badania retrospektywne).  

Wiarygodność zewnętrzna analizy oceniona została jako średnia, ponieważ w raporcie 

uwzględniono jedynie 1 randomizowane badanie kliniczne oceniające bezpośrednio badaną 

interwencję i bendamustynę stosowaną w monoterapii, po której chorych poddaje się 

obserwacji. Nie odnaleziono badań umożliwiających wykonanie porównania bezpośredniego, 

pośredniego (przez wspólną referencję) lub zestawienia wyników z pojedynczych ramion, dla 

porównania badanej interwencji i schematów chemioterapii po której chorych pododaje się 

przeszczepieniu autologicznemu. Warto jednak wspomnieć, że w ramach analizy wykonano 

uzupełniającą ocenę bezpieczeństwa dla wnioskowanej interwencji na podstawie dokumentu 

ChPL Gazyvaro®, dokumentu FDA 2016 oraz danych z europejskiej bazy danych zgłoszeń o 

podejrzewanych działaniach niepożądanych leków. Badana w analizie populacja może zostać 

uznana za reprezentatywną, a wyniki końcowe mogą mieć odniesienie w polskiej praktyce 

klinicznej.  

Nie odnaleziono badań oceniających skuteczność praktyczną terapii OBI+BENOBI, 

spełniających kryteria włączenia do analizy.  
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Odnaleziono 1 przegląd systematyczny spełniający kryteria włączenia do analizy. Do 

przeglądu włączono randomizowane, otwarte badanie III fazy – GADOLIN. Wnioski z 

odnalezionego przeglądu są spójne z wynikami niniejszej analizy (leczenie chorych przy 

wykorzystaniu terapii obinutuzumabem w skojarzeniu z bendamustyną wpływa istotnie 

statystycznie i klinicznie na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, 

nawrotu lub zgonu).  

W rejestrach badań klinicznych odnaleziono jedno trwające badanie (GADOLIN) dotyczące 

zastosowania terapii OBI+BENOBI w populacji docelowej. Badanie to zostało uwzględnione 

w niniejszej analizie. Zgodnie z odnalezionymi informacjami planowany czas zakończenia 

zbierania danych dla analizy wstępnej przypadał na wrzesień 2014 r. Analiza końcowa (ang. 

final), planowana po wystąpieniu 226 zgonów i szacowana jest na okres 3,5 roku po włączeniu 

do badania ostatniego chorego. Nie odnaleziono innych niezakończonych lub zakończonych i 

nieopublikowanych badań oceniających analizowaną interwencję w populacji docelowej, 

spełniających kryteria włączenia. 

Chłoniak grudkowy jest nowotworem o wieloletnim przebiegu, postępującym powoli, z 

okresami remisji i nawrotów/progresji. Jest to trudna do leczenia jednostka chorobowa, 

zwłaszcza w przypadku chorych, u których wykazano brak odpowiedzi lub progresję choroby 

po zastosowaniu terapii zawierającej rytuksymab [15]. Przed wprowadzeniem rytuksymabu 

jako standardu leczenia, u chorych na FL stosowano chemioterapię wysokodawkową, po 

której wykonywano przeszczepienie autologiczne [36]. Obecnie schematy chemioterapii 

zawierające rytuksymab najczęściej stosowane są jako leczenie z wyboru u chorych na FL. 

Należy jednak zauważyć, że liczba chorych wykazujących oporność na terapię RYT 

systematycznie wzrasta [28]. Jak pokazują modele komórkowe oporność na RYT jest 

związana z brakiem równowagi w pro- i anty-apoptycznych mechanizmach, co może 

prowadzić do rozwoju krzyżowej oporności na chemioterapię. Oporność na RYT może więc 

wpływać na odpowiedź chorych na kolejną chemioterapię i przeszczepienie. Wskazywałoby to 

na prognostyczną wartość wrażliwości na RYT przed zastosowaniem przeszczepienia [36]. 

Gdy u chorych występuje oporność na chemioterapię i na RYT, może dojść do histologicznej 

transformacji FL do postaci agresywnej, co wieże się z pogorszeniem rokowania chorego. 

Ogółem około 50% chorych na FL umiera w czasie 5 lat od pierwszego nawrotu choroby lub 

progresji, a mediana przeżycia całkowitego u chorych na FL, u których dochodzi do 

transformacji chłoniaka jest szacowana na około 1-2 lata [28]. 
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Liczba skutecznie działających opcji terapeutycznych w analizowanej populacji chorych jest 

ograniczona. Według dostępnych danych literaturowych odsetek odpowiedzi na leczenie u 

chorych stosujących BEN w monoterapii wynosi 75-80%, jednak odpowiedź ta jest 

krótkotrwała – mediana PFS u chorych stosujących bendamustynę wynosi 7-9 miesięcy. 

Wyniki badania Phipps 2015, którego celem była ocena skuteczności przeszczepienia 

autologicznego w zależności od wrażliwości nawrotowych chorych na FL na terapię RYT, 

wskazują na wyraźną różnicę w wartościach czasu przeżycia całkowitego czy przeżycia 

wolnego od progresji choroby dla chorych opornych i odpowiadających na RYT (wyraźne 

rozdzielenie krzywych przeżycia). Wyniki badania wskazują także, że oporność na RYT jest 

związana z większym odsetkiem nawrotu choroby po przeszczepieniu (w badaniu 86% 

przypadków nawrotów w grupie oporniej na RYT wystąpiła w czasie 2 lat od przeszczepienia). 

W grupie opornej na RYT nie odnotowano różnic w zakresie czasu przeżycia całkowitego czy 

przeżycia wolnego od progresji choroby lub częstości występowania nawrotu w zależności od 

tego czy u chorego wystąpiła oporność na RYT stosowany w monoterapii, RYT podawany w 

skojarzeniu z chemioterapią czy RYT stosowany w ramach terapii podtrzymującej [36].  

W analizowanej populacji chorych istnieje niezaspokojona potrzeba wprowadzenia skutecznej 

opcji terapeutycznej znacząco wpływającej na wydłużenie czasu przeżycia całkowitego 

chorych oraz czasu przeżycia wolnego od progresji, przy jednoczesnym akceptowalnym profilu 

bezpieczeństwa [28].  

Cechą charakterystyczną chłoniaków z komórek B, w tym iNHL jest ekspresja antygenu CD20. 

Lek Gazyvaro® (obinutuzumab) należy do klasy immunoglobulin typu II, które rozpoznają 

molekułę CD20 na powierzani komórek typu B [28]. Racjonalnym jest rozważenie 

alternatywnego przeciwciała monoklonalnego skoro brak jest korzyści z zastosowania RYT. 

Badania przedkliniczne potwierdziły udział obinutuzumabu w procesie cytotoksyczności 

komórkowej zależnej od przeciwciał oraz fagocytozy zależnej od przeciwciał. OBI w 

porównaniu do RYT jest związany z obniżoną cytotoksycznością zależną od dopełniacza i 

zwiększoną indukcją bezpośredniej śmierci komórek. Zastosowanie innowacyjnej terapii 

skojarzonej OBI i BEN pozwala na połączenie działania terapii celowanej na antygen CD20 i 

chemioterapii, a wdrożenie dodatkowo terapii podtrzymującej OBI pozwala na wydłużenie 

czasu trwania odpowiedzi na leczenie [28].  
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Przedstawione w analizie wyniki badania GADOLIN wskazują, że dodanie obinutuzumabu do 

terapii bendamustyną stanowi skuteczną opcję terapeutyczną u chorych na iNHL, w tym 

chorych na FL, opornych na RYT, gdyż pozwala uzyskać istotne statystycznie i klinicznie 

wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu. Dla daty 

odcięcia danych 1 kwietnia 2016 roku, mediana PFS w ocenie badacza wynosiła u chorych na 

FL 25,3 miesiąca w grupie badanej oraz 14 miesięcy w grupie kontrolnej. Wartości parametru 

HR i przedziału ufności wskazują, że w populacji FL ryzyko wystąpienia progresji choroby, 

nawrotu lub zgonu zostało istotnie statystycznie i klinicznie zmniejszone o 48% wśród chorych 

stosujących terapię OBI w porównaniu do grupy kontrolnej. Co ważne terapia skojarzona 

pozwala uzyskać głęboką remisję definiowaną jako brak choroby resztkowej. Częstość 

występowania braku choroby resztkowej po zakończeniu leczenia w ramach indukcji była w 

badaniu GADOLIN bowiem istotnie statystycznie większa u chorych w grupie OBI+BEN w 

porównaniu do grupy BEN (odpowiednio 82% vs 43% chorych).  

U chorych z analizowanej populacji, równie ważny jak skuteczność leczenia jest wpływ terapii 

na objawy i funkcjonowanie związane z chorobą i zastosowanym leczeniem. Według danych 

literaturowych objawy związane z chorobą tj. limfodenopatia, zmęczenie, objawy typu B (utrata 

masy ciała, gorączka, nocne poty) negatywne wpływają na jakość życia chorych. W związku 

z powyższym ważne jest, by nowe opcje terapeutyczne w analizowanej populacji chorych 

wykazywały wpływ na wydłużenie PFS bez jednoczesnego negatywnego wpływu na jakość 

życia chorych. W chwili rozpoczęcia badania GADOLIN u chorych odnotowano nieznacznie 

gorszą jakość życia niż w populacji ogólnej, zwłaszcza w zakresie podskali dotyczącej 

funkcjonowania, oceniającej zdolność do pracy, sen, zadowolenie z życia [25].  W czasie 

trwania badania GADOLIN u chorych w grupie badanej odnotowano znamienne statystycznie 

wydłużenie czasu do istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia. Co ważne, u większego 

odsetka chorych odnotowano istotną klinicznie poprawę jakości życia, a różnice między 

grupami były znaczące już w czasie fazy indukcji. Wyniki badania wskazują zatem, że terapia 

OBI+BENOBI wpływa na wydłużenie PFS przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu 

na pogorszenie jakości życia chorego. 

W badaniu GADOLIN częstości występowania odpowiedzi na leczenie oraz odpowiedzi na 

leczenie po zakończeniu terapii stosowanej w ramach indukcji były zbliżone w analizowanych 

grupach, jednak mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie była istotnie statystycznie 

dłuższa wśród chorych stosujących terapię skojarzoną w porównaniu do grupy przyjmującej 
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BEN w monoterapii. Oznacza to iż odpowiedź na leczenie uzyskana w wyniku terapii OBI+BEN 

jest długotrwała.  

Przeprowadzona w ramach analizy ocena profilu bezpieczeństwa terapii skojarzonej 

wskazuje, iż wpływ terapii skojarzonej na PFS nie jest związany ze zwiększeniem toksyczności 

leczenia. Terapia OBI+BEN była dobrze tolerowana a profil bezpieczeństwa w grupie badanej 

i kontrolnej był zbliżony pomimo tego, że okres leczenia aktywnego był dłuży w grupie 

stosującej terapię skojarzoną. W grupie stosującej BEN w monoterapii więcej chorych 

wymagało redukcji dawki co wskazuje na trudności z zastosowaniem BEN w dawce 120 

mg/m2. Profil bezpieczeństwa OBI w badaniu GADOLIN jest zgodny z oczekiwanym w związku 

z faktem, że substancja ta należy do przeciwciał anty-CD20. Profil terapii skojarzonej był także 

spójny ze znanym profilem bezpieczeństwa pojedynczych leków. Różnice w ocenie 

bezpieczeństwa między grupami wynikały w badaniu głównie z powodu reakcji związanych z 

wlewem i neutropenii.  

W badaniu GADOLIN nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy między grupami dla 

częstości występowania ciężkich działań niepożądanych, większości poszczególnych działań 

niepożądanych i ciężkich zdarzeń niepożądanych. Zdarzenia niepożądane ogółem (wszystkie 

stopnie nasilenia) odnotowano u zbliżonego odsetka chorych stosujących OBI+BEN oraz BEN 

w monoterapii. Liczba zdarzeń niepożądanych w czasie podtrzymania była mniejsza niż w 

fazie indukcji. Większość zdarzeń niepożądanych w badaniu GADOLIN miała 1.-2. stopień 

nasilenia. 

Chociaż reakcje związane z wlewem o 3.-4. stopniu nasilenia występowały częściej w grupie 

badanej to w większości przypadków ustąpiły one po zastosowaniu leczenia 

wspomagającego. W badaniu zastosowano konserwatywną definicję reakcji związanej z 

wlewem (każde zdarzenie uznane za związane z leczeniem w ocenie badacza, które wystąpiło 

w czasie 24 godzin od infuzji). Definicję tą zastosowano w celu wykrycia nieoczekiwanych 

zdarzeń oraz minimalizacji błędu systematycznego w przypadku gdyby zastosowano definicję 

opartą na specyficznej grupie objawów. Zastosowanie definicji konserwatywnej mogło jednak 

mieć wpływ na zawyżenie liczby raportowanych zdarzeń [28]. IRRs doprowadziły do utraty z 

badania 4 (3%) chorych stosujących OBI i 3 (2,4%) chorych stosujących BEN w grupie badanej 

i 1 (0,8%) chorego stosującego BEN w grupie kontrolnej. Wskazuje to, że zalecenia dotyczące 

profilaktyki i postepowania w związku z IRRs (kortykosteroidy, dostosowanie prędkości wlewu 
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i leczenie wspomagające) były efektywne w zapobieganiu/kontrolowaniu IRRs o ciężkim 

stopniu nasilenia [28]. 

Zdarzenia prowadzące do modyfikacji/przerwania leczenia były dobrze znane i ustąpiły 

samoistnie lub po zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Częstość występowania zdarzeń 

prowadzących do przerwania leczenia była zbliżona w obu grupach (u chorych na FL 17,9% 

BEN i 17,7% OBI+BEN). Do przerwania leczenia (BEN vs OBI+BEN) prowadziły najczęściej 

małopłytkowość, neutropenia, zakażenia, zapalenie płuc i IRRs. 

Podsumowując, obinutuzumab powoduje istotną statystycznie i kliniczne redukcje ryzyka 

progresji choroby lub zgonu u chorych na FL, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu 

na jakość życia związaną z chorobą. Profil bezpieczeństwa ocenianej terapii jest 

akceptowalny. Zasadnym jest, więc stosowanie i objęcie finansowaniem ze środków 

publicznych w ramach programu lekowego produktu leczniczego Gazyvaro® 

stosowanego w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie w monoterapii w leczeniu 

podtrzymującym, u dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego, u których nie 

wystąpiła odpowiedź na leczenie lub u których podczas leczenia bądź maksymalnie do 

6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab, 

wystąpiła progresja choroby.
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7. Załączniki 

 Zakończone (nieopublikowane), trwające lub planowane badania kliniczne 

Tabela 133. 
Trwające badanie kliniczne dla obinutuzumabu w populacji docelowej 

Tytuł 
Numer 

identyfikacyjny 
Status Sponsor Metodyka Cel 

Data 
rozpoczęcia 

Data zakończenia 

National Institutes of Health 

An Open-Label, 
Multicenter, Randomized, 

Phase III Study to 
Investigate the Efficacy and 

Safety of Bendamustine 
Compared With 

Bendamustine+RO5072759 
(GA101) in Patients With 

Rituximab-Refractory, 
Indolent Non-Hodgkin's 

Lymphoma 

NCT01059630 

Badanie 
trwające, w 

fazie po 
zakończonej 

rekrutacji 
chorych 

Genentech, 
Inc. 

RCT, otwarte 

Analiza skuteczności i 
bezpieczeństwa 
obinutuzumabu 
stosowanego w 
skojarzeniu z 

bendamustyną w 
porównaniu z 

bendamustyną stosowaną 
w monoterapii. 

Kwiecień 
2010 

Wrzesień 2014  
(analiza pierwotna) 

EU Clinical Trials Register 
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Tytuł 
Numer 

identyfikacyjny 
Status Sponsor Metodyka Cel 

Data 
rozpoczęcia 

Data zakończenia 

An Open-Label, 
Multicenter, Randomized, 

Phase III Study to 
Investigate the Efficacy and 

Safety of Bendamustine 
Compared With 
Bendamustine + 

RO5072759 (GA101) in 
Patients With Rituximab-
Refractory, Indolent Non-

Hodgkin’s Lymphoma. 

 

2009-015504-
25 

Badanie 
trwające 

GENENTECH, 
Inc 

RCT, otwarte 

Analiza skuteczności i 
bezpieczeństwa 
obinutuzumabu 
stosowanego w 
skojarzeniu z 

bendamustyną w 
porównaniu z 

bendamustyną stosowaną 
w monoterapii u chorych 

na iNHL, opornych na 
RYT. 

Kwiecień 
2010 

Wrzesień 2014  
(analiza pierwotna) 

Data ostatniego wyszukiwania: 10.03.2017 r. 
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 Strategia wyszukiwania w bazach głównych 

Tabela 134. 
Strategia wyszukiwania w bazach głównych wraz z liczbą publikacji odnalezionych dla 
poszczególnych zapytań – I i II etap 

Nr Zapytanie 
Wynik w 

bazie Medline 
[All Fields] 

Wyniki w bazie 
The Cochrane 

Library  
[All text] 

Wyniki w bazie 
Embase 

[ab, ti, ot, kw] 

#1 

(gazyvaro OR gazyva OR obinutuzumab OR 
afutuzumab OR "R 7159" OR R7159 OR "R-7159" 
OR "GA 101" OR GA101 OR "GA-101" OR "RO 
5072759" OR RO5072759 OR "RO-5072759") 

251 77 867^^ 

#2 

(random* OR randomised OR randomized OR RCT 
OR controlled OR control OR prospective OR 

prospectiv* OR comparative OR comparativ* OR 
study OR studies OR cohort OR cohort* OR 

retrospective OR retrospectiv* OR observational OR 
experimental OR "cross-sectional" OR "cross 

sectional" OR "follow up" OR "follow-up" OR trial 
OR trial* OR blind OR blind* OR mask OR mask* 
OR "systematic overview" OR "systematic review" 
OR metaanalysis OR "meta-analysis" OR "meta 

analysis") 

12 604 397 n/d 13 093 060^^^ 

#3 #1 AND #2 177 77^ 571 

^liczba publikacji odnalezionych w bazie CENTRAL (II etap) wynosiła 67, w pozostałych bazach 
The Cochrane Library liczba trafień wynosiła 10 (I etap), w tym Technology Assessment – 8, Cochrane 
Reviews – 2 
^^tn 
^^^pt 
Data wyszukiwania: 10.03.2017 r. 
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Tabela 135. 
Strategia wyszukiwania w bazach głównych wraz z liczbą publikacji odnalezionych dla 
poszczególnych zapytań – III etap 

Nr Zapytanie 

Wyniki w 
bazie 

Medline 
[All Fields] 

Wyniki w bazie 
Embase 

[ab, ti, ot, kw] 

Wyniki w bazie 
The Cochrane 

Library  
[All text] 

#1 (lymphoma*) 219 435 211 212 7 671 

#2 

("Non Hodgkin" OR "Non Hodgkins" OR "Non 
Hodgkin’s" OR "Non-Hodgkin" OR "Non-Hodgkins" 
OR "Non-Hodgkin’s" OR Nonhodgkin* OR Follicular 

OR follicle OR nodular OR "high-grade" OR 
"intermediate-grade" OR "low-grade" OR "high 

grade" OR "intermediate grade" OR "low grade") 

266 978 298 944 13 123 

#3 #1 AND #2 63 889 66 208 3 168 

#4 
("follicle lymphosarcoma" OR "follicular blastoma" 
OR "nodular lymphoid hyperplasia" OR "nodular 
lymphomatosis" OR "follicular lymphoblastoma") 

996 405 2 

#5 (NHL* OR FL) 439 132 48 094 12 257 

#6 #3 OR #4 OR #5 490 601 95 136 14 317 

#7 

("auto SCT" OR autoSCT OR "auto-SCT" OR "auto-
HSCT" OR "auto HSCT" OR autoHSCT OR 
"autologous stem cell transplantation" OR 

"autologous haematopoietic stem cell 
transplantation" OR "autologous hematopoietic 

stem cell transplantation" OR "Autologous 
Transplant" OR "Autologous Transplants" OR 

"autologous stem cell therapy" OR "autologous 
peripheral blood stem cell transplantation" OR 

ASCT OR autograft* OR autotransplant*) 

27 800 39 526 2 835 

#8 

(random* OR randomised OR randomized OR RCT 
OR controlled OR control OR prospective OR 

prospectiv* OR comparative OR comparativ* OR 
study OR studies OR cohort OR cohort* OR 

retrospective OR retrospectiv* OR observational OR 
experimental OR "cross-sectional" OR "cross 

sectional" OR "follow up" OR "follow-up" OR trial 
OR trial* OR blind OR blind* OR mask OR mask*) 

12 588 552 13 073 427^^ n/d 

#9 #6 AND #7 AND #8 1 557 2 736 361^ 

^liczba publikacji odnalezionych w bazie CENTRAL (II etap) wynosiła 296, w pozostałych bazach 
The Cochrane Library liczba trafień wynosiła: Cochrane Reviews (43), Other Reviews (9), Technology 
Assessments (3), Economic Evaluations (9), Cochrane Groups (1) 
^^pt 
Data wyszukiwania: 10.03.2017 r. 
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 Strategia wyszukiwania w bazach dodatkowych 

Tabela 136. 
Liczba publikacji wyszukanych po wprowadzeniu poszczególnych zapytań w bazach 
dodatkowych  

Baza Strategia Wynik 

I etap 

CRD 

(Centre for Reviews and Dissemination) 
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/  

obinutuzumab 9 

Gazyvaro OR Gazyva 4 

II etap 

EMA 

(European Medicines Agency) 
http://www.ema.europa.eu 

obinutuzumab 399 

Gazyvaro OR Gazyva 332 

ADRReports 

(Europejska baza danych zgłoszeń o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych leków) 

http://www.adrreports.eu/pl/  

obinutuzumab OR Gazyvaro OR Gazyva 1 

WHO UMC 

(centralna baza danych Światowej Organizacji 
Zdrowia, zawierająca informacje na temat 

podejrzewanych działań niepożądanych leków) 

http://www.vigiaccess.org/ 

obinutuzumab OR Gazyvaro OR Gazyva 1 

FDA 

(Food and Drug Administration) 
http://www.fda.gov/default.htm  

obinutuzumab 45 

Gazyvaro OR Gazyva 42 

The U.S. National Institutes of Health 

www.clinicaltrials.gov 

obinutuzumab 96 

Gazyvaro OR Gazyva 96 

EU Clinical Trials Register 

www.clinicaltrialsregister.eu 

obinutuzumab 41 

Gazyvaro OR Gazyva 32 

URPLWMIPB obinutuzumab 0 
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Baza Strategia Wynik 

(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 

http://www.urpl.gov.pl/  

Gazyvaro 

Gazyva 

Data wyszukiwania: 10.03.2017 r. 

 Charakterystyka przeglądu systematycznego 

włączonego do analizy 
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Tabela 137. 
Charakterystyka przeglądu systematycznego włączonego do analizy 

Badanie 

Kryteria Cook / 
Klasyfikacja 

AOTMIT / skala 
AMSTAR 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

HSO  
LBI-HTA 

2016 

4/5 
Klasyfikacja 
AOTMiT: IB 

Skala AMSTAR: 
5/11 

Baza The Cochrane Library; 

Baza CRD Database; 

Baza Medline; 

Baza Embase; 

Baza Ovid. 

Data przeszukania baz: 
11.05.2016 r. 

Wykonanie przeglądu badań 
dotyczących terapii chorych 

na nawracającego bądź 
opornego na leczenie 

chłoniaka grudkowego przy 
wykorzystaniu obinutuzumabu 

(preparatu Gazyvaro®) w 
skojarzeniu z bendamustyną. 

2 publikacje.  
Badanie spełniające 
kryteria włączenia do 

niniejszej analizy: 

 GADOLIN 

W kwietniu 2016 roku EMA wydała pozytywną 
opinię dotyczącą rozszerzenia wskazań w terapii 

obinutuzumabem w skojarzeniu z 
bendamustyną, u chorych na nawracającego 

bądź opornego na leczenie chłoniaka 
grudkowego. 

Leczenie chorych przy wykorzystaniu terapii 
obinutuzumabem w skojarzeniu z bendamustyną 

jest kosztowne, jednakże wpływa na istotne 
statystycznie i klinicznie wydłużenie czasu 

przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu 
lub zgonu. Dane dotyczące czasu całkowitego 

przeżycia nie są jeszcze dojrzałe, co wraz z 
faktem, iż nie ma istotnych statystycznie różnic 
w wartościach odpowiedzi całkowitej wskazuje 
na potrzebę zbierania danych długoterminowo. 
Ponadto długoterminowy profil bezpieczeństwa 
oraz zbieranie dalszych danych dotyczących 
jakości życia  jest konieczne, aby wykluczyć 

ryzyko wystąpienia późnych działań 
niepożądanych. Autor wskazuje na konieczność 
analizy oryginalnej publikacji opisującej badanie 
GADOLIN, w celu oceny wyników otrzymanych 

dla poszczególnych grup chorych. 

Ponadto autor przeglądu wskazuje na wartość 
idelalisibu, który z powodu występowania 
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Badanie 

Kryteria Cook / 
Klasyfikacja 

AOTMIT / skala 
AMSTAR 

Przeszukane bazy  
(data ich przeszukania) 

Cel przeglądu 

Liczba badań 
włączonych w 

przeglądzie wraz z 
ich metodyką 

Badania spełniające 
kryteria włączenia 

do niniejszej analizy 

Wnioski 

ciężkich działań niepożądanych jest obecnie pod 
ścisłą kontrolą, lecz potencjalnie może on być w 

przyszłości wykorzystany jako kolejny 
komparator bądź jako jedna z opcji 
terapeutycznych w skojarzeniu z 

obinutuzumabem. 
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 Ocena jakości przeglądu systematycznego (AMSTAR) 

Tabela 138. 
Ocena jakości przeglądu systematycznego w skali AMSTAR 

Pytanie 

Publikacja 

HSO LBI-HTA 

1. Czy kryteria włączenia i wykluczenia zostały opracowane a priori? tak 

2. Czy selekcja publikacji i ekstrakcja danych była przeprowadzona przez 2 analityków? nie można odpowiedzieć 

3. Czy przeprowadzono kompleksowy przegląd literatury? tak 

4. Czy w kryteriach włączenia odniesiono się do statusu publikacji? tak 

5. Czy przedstawiono listę badań włączonych i wykluczonych? nie 

6. Czy przedstawiono charakterystykę badań włączonych? tak 

7. Czy oceniono i udokumentowano jakość danych z badań włączonych? nie 

8. Czy na etapie formułowania wniosków uwzględniono jakość włączonych badań? nie 

9. Czy metody zastosowane do kumulacji danych z badań były odpowiednie? tak 

10. 
Czy oceniono ryzyko związane z błędem publikacji  

(publication bias)? 
nie 

11. Czy przedstawiono dane na temat konfliktu interesów? nie 

Suma punktów 5 
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 Charakterystyka badań pierwotnych włączonych do analizy 

7.6.1. Badanie GADOLIN 

Badanie GADOLIN  [32,28,27,30,26,31,33] 

METODYKA 

Badanie eksperymentalne, randomizowane, międzynarodowe, wieloośrodkowe, otwarte z grupami równoległymi, III Fazy (badanie nie jest zakończone) 

Opis metody randomizacji: do badania włączono chorych, których losowo przydzielano do grup w stosunku 1:1, wykorzystując interaktywny system odpowiedzi głosowych 

oraz hierarchiczny system dynamicznej randomizacji wdrożony przez firmę Percepitive Informatics ze Stanów Zjednoczonych. Stratyfikację prowadzono względem podtypu 
chłoniaka nieziarniczego (chłoniak grudkowy vs inne podtypy), liczby wcześniejszych terapii (≤2 vs >2), rodzaju oporności (oporność na RYT stosowany w monoterapii vs 
oporność na RYT stosowany w skojarzeniu z chemioterapią) oraz regionu geograficznego.  

Zaślepienie: nie, badanie otwarte. Zaślepieniu nie podlegali chorzy i badacze. Sponsor badania pozostał zaślepiony w zakresie przydziału chorych do grup aż do czasu 

przyjęcia zaleceń niezależnego komitetu oceniającego dane (komitet zalecił poddanie analizie wszystkich danych po osiągnięciu pierwszorzędowego punktu końcowego);  

Opis metody zaślepienia: n/d; 

Opis utraty chorych z badania:  

Dane dla daty odcięcia: 1 września 2014 r.: łącznie z badania utracono 167 (42,2%) chorych z 396 włączonych i zrandomizowanych chorych:  

 w grupie OBI+BENOBI utracono w fazie indukcji 32 (16,5%) ze 194 chorych, tj. 15 (7,7%) z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych, 9 (4,6%) z powodu 
progresji choroby, 5 (2,6%) z powodu decyzji lekarza, 4 (2,1%) z powodu wycofania zgody na udział w badaniu oraz 2 (1,0%) chorych z powodu zgonu; 

 w grupie OBI+BENOBI do leczenia podtrzymującego nie zakwalifikowano 13 (8,3%) ze 156 chorych, którzy ukończyli fazę indukcji, w tym 6 (3,8%) z powodu 
progresji choroby w czasie indukcji, 3 (1,9%) z powodu rozpoczęcia terapii po dacie odcięcia danych, 2 (1,3%) z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych, 1 
(0,6%) chorego z powodu przerwania leczenia z uwagi na zdarzenia niepożądane oraz 1 (0,6%) chorego z powodu decyzji lekarza. Z fazy badania obejmującej 
leczenie podtrzymujące utracono 62 (43,4%) ze 143 chorych, w tym 44 (28,2%) z powodu progresji choroby, 8 (5,6%) z powodu zdarzeń niepożądanych, 3 (1,9%) z 
powodu wycofania zgody na udział w badaniu, 3 (2,1%) z innych powodów, 2 (1,4%) z powodu decyzji lekarza oraz 2 (1,4%) z powodu zgonu; 

 w grupie BEN z fazy indukcji utracono łącznie 60 (29,7%) z 202 chorych, w tym 4 (2,0%) chorych nie otrzymało przydzielonego leczenia (3 (1,5%) z powodu wycofania 
zgody i 1 (0,5%) z powodu decyzji lekarza), 31 (15,3%) chorych utracono z powodu zdarzeń niepożądanych, 14 (6,9%) chorych z powodu progresji choroby, 7 (3,5%) 
z powodu wycofania zgody na udział w badaniu, 2 (1,0%) z powodu decyzji lekarza, 2 (1,0%) z powodu zgonu; 

Dla daty odcięcia danych 1 września 2014 roku w leczenie indukcyjne i/lub podtrzymujące kontynuowało 52 chorych w grupie badanej i 13 chorych w grupie kontrolnej.  

Dane dla daty odcięcia 1 maja 2015 r.: łącznie do badania włączono i zrandomizowano 413 chorych.  

Leczenie w ramach indukcji rozpoczęło 205 chorych w grupie kontrolnej oraz 204 chorych w grupie badanej. Do czasu odcięcia danych leczenia w ramach indukcji nie 
ukończyło  61 (29,8%) chorych w grupie kontrolnej (w tym u 1 chorego leczenie indukcyjne trwa) oraz 35 (17,2%) chorych w grupie badanej. 
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Badanie GADOLIN  [32,28,27,30,26,31,33] 

Leczenie w ramach podtrzymania rozpoczęło 154 chorych. Do daty odcięcia danych leczenia podtrzymującego nie ukończyło 103 (66,9%) chorych, w tym  u 29 chorych 
leczenie podtrzymujące trwa.  

Ogólnie:  

 w grupie OBI+BEN utracono w fazie indukcji 35 (17,2%) z 204 chorych z powodu wycofania się z badania; 

 w grupie OBI+BEN do leczenia podtrzymującego nie zakwalifikowano 15 (8,9%) ze 169 chorych, natomiast z fazy badania obejmującej leczenie podtrzymujące 
utracono 74 (48,1%) ze 154 chorych z powodu wycofania się z badania; 

 w grupie BEN z fazy indukcji utracono 60 (29,3%) z 205 chorych z powodu wycofania się z badania. 

Do fazy obserwacji (ang. follow-up) włączono w badaniu GADOLIN 166 chorych w grupie badanej i 190 chorych w grupie kontrolnej. Dla daty odcięcia danych 1 maja 2015 
roku w badaniu nadal uczestniczyło 113 chorych w grupie badanej i 128 chorych w grupie kontrolnej. 

W publikacji NICE 2016 wskazano, że dla daty odcięcia danych 1 maja 2015 roku z badania utracono: 

 w grupie badanej łącznie 57 (27,9%) z 204 chorych, w tym 42 (20,6%) z powodu zgonu, 12 (5,9%) z powodu wycofania zgody przez chorego, 3 (1,5%) z powodu 
decyzji lekarza; 

 w grupie kontrolnej łącznie 77 (36,8%) z 209 chorych z grupy kontrolnej, w tym 56 (26,8%) z powodu zgonu, 17 (8,1%) z powodu wycofania zgody przez chorego, z 
(1,0%) z powodu decyzji lekarza, 2 (1,0%) z powodu utraty z okresu obserwacji; 

Skala Jadad: 3/5 (brak zaślepienia); 

Wyniki dla populacji ITT21: tak, ocenę skuteczności przeprowadzono dla populacji ITT, czyli wszystkich chorych zrandomizowanych do badania. Ocenę bezpieczeństwa 

przeprowadzono dla wszystkich chorych, którzy otrzymali jakąkolwiek dawkę OBI lub BEN; 

Klasyfikacja AOTMiT: IIA; 

Sponsor: F. Hoffmann-La Roche Ltd.; 

Liczba ośrodków: 83 (14 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Centralnej); 

Okres obserwacji: analiza pierwotna (ang. primary analysis) – dane z datą odcięcia 1 września 2014 roku mediana (rozstęp ćwiartkowy) okresu obserwacji w populacji ITT 

wynosiła 21,9 (12,1; 31,0) miesiące w grupie OBI + BENOBI oraz 20,3 (9,5; 29,7) miesięcy w grupie BEN – mediana okresu obserwacji dla obu grup wynosiła 21 miesięcy 
(dla podgrupy z FL wynosiła 21,1 mies.). W grupie chorych na FL mediana okresu obserwacji wynosiła 22 miesiące w grupie badanej i 20 miesięcy w grupie kontrolnej; 

Mediana okresu obserwacji dla danych z datą odcięcia 1 maja 2015 r. wynosiła 24,11 miesiące w grupie BEN oraz 24,10 miesiące w grupie OBI+BEN (dla podgrupy chorych 
na FL). Dla populacji iNHL odpowiednio 24,5 mies. oraz 25,3 mies.; 

Mediana okresu obserwacji dla danych z datą odcięcia 1 kwietnia 2016 r. wynosiła 31,8 miesiąca; 

Analiza statystyczna: wielkość próby została obliczona w taki sposób, aby umożliwić wykrycie różnicy między grupami w zakresie PFS ocenianego przez niezależny komitet, 

która odpowiadałaby 30% redukcji ryzyka w grupie OBI+BEN względem grupy BEN, tzn, odpowiadałaby wartościom HR=0,70 dla dwustronnego przedziału ufności równego 

                                                

21 ang. intention-to-treat – populacja zgodna z zaplanowanym leczeniem 
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0,05 i 80% mocy statystycznej testu log-rank. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakładając przeprowadzenie jednej śródokresowej analizy skuteczności, w celu 
przeprowadzenia ostatecznej analizy, konieczne było wystąpienie u 260 chorych progresji choroby, nawrotu lub zgonu ocenianego przez niezależny komitet, co wymagało 
włączenia do badania 410 chorych przez 54 miesiące i ich obserwacji przez kolejne 23 miesiące. Przeprowadzenie określonej w protokole śródokresowej analizy skuteczności 
zaplanowano po wystąpieniu u 175 chorych progresji choroby, nawrotu lub zgonu ocenianego przez niezależny komitet (67% z wartości docelowej równej 260), natomiast 
punktem warunkującym zakończenie analizy śródokresowej była jednostronna wartość p<0,0075 i HR=0,68. Punktem odcięcia dla końcowej analizy była jednostronna wartość 
p≤0,0221 i HR=0,779. Dla OS, przy założeniu HR=0,73, łącznie ok. 96 mies. (3,5 lat od włączenia ostatniego chorego do badania) było konieczne, aby zaobserwować 226 
zgonów z mocą testu na poziomie 55-65%. 

W ramach śródokresowej analizy klinicznej przedstawiono dane dla pierwotnej analizy z datą odcięcia 1 września 2014 r. (zaplanowana przez niezależny komitet data odcięcia 
dla całej analizy to 24 stycznia 2015 r.; w badaniu nie przedstawiono wyników dla 17 chorych włączonych do badania między 1 września 2014 r. a 24 stycznia 2015 r., jednak 
autorzy podają, że były one zgodne z wynikami otrzymanymi dla chorych analizowanych w ramach pierwotnej analizy); 

Podejście do testowania hipotezy: superiority. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 wiek ≥18 r.ż.; 
 histologicznie potwierdzony chłoniak nieziarniczy CD20+ o powolnym przebiegu (w tym: chłoniak grudkowy o stopniu patomorfolog icznym 1-3a, chłoniaki strefy 

brzeżnej, chłoniak z małych limfocytów (całkowita liczba limfocytów <5 000 x 109/l), makroglobulinemia Waldenströma); 
 oporność na dowolny wcześniej zastosowany schemat zawierający RYT (nie tylko ostatni zastosowany schemat) podawany w ramach terapii indukcyjnej lub 

podtrzymującej tj.  
o chorzy, u których odnotowano progresję choroby w czasie stosowania RYT w monoterapii (po co najmniej 1 pełnym cyklu leczenia), RYT w skojarzeniu z 

chemioterapią (po co najmniej 1 pełnym cyklu) lub RYT w ramach leczenia podtrzymującego (po otrzymaniu co najmniej 1 pełnej dawki RYT – 375 mg/m2); 
o chorzy bez klinicznej odpowiedzi na schemat zawierający RYT (co najmniej częściowa odpowiedź na leczenie), składający się z z co najmniej 4 cotygodniowych 

dawek RYT stosowanego w monoterapii lub co najmniej 4 cykli terapii RYT podawanym w skojarzeniu z chemioterapią; 
o chorzy z nawrotem choroby (po uzyskaniu odpowiedzi klinicznej) w czasie 6 miesięcy od zastosowania ostatniej dawki RYT podawanego w schemacie 

składającym się z co najmniej 4 cotygodniowych dawek RYT w monoterapii lub co najmniej 4 cykli terapii skojarzonej RYT z chemioterapią); 
 wcześniejsze leczenie przeciwchłoniakowe (w tym stosowanie uprzednio nie więcej niż 4 unikalnych schematów chemioterapii (tzn . co najmniej 2 cykle leczenia z 

planowanych schematów wielodawkowych składających się z chemioterapii z lub bez leczenia opartego na przeciwciałach); 
 wcześniejsze przeczepienie autologiczne lub radioimmunoterapia były dozwolone pod warunkiem ich zakończenia powyżej 6 mies. od chwili włączenia do badania; 
 obecność co najmniej 1 dwuwymiarowej mierzalnej zmiany (>1,5 cm w najdłuższym wymiarze w badaniu TK); 
 stan sprawności w skali ECOG wynoszący: 0, 1 lub 2; 
 szacowana długość życia około 5 lat. 
 wynik wcześniejszej biopsji węzłów chłonnych wykazujący dodatni wyniki CD20 dostępny w ośrodku badawczym przed ustaleniem dawkowania (dalsze 

retrospektywne potwierdzeni wyniku w ramach centralnej oceny patologicznej). Biopsja szpiku kostnego nie była konieczna w celu potwierdzenia pozytywnego wyniku 
CD20; 

 biopsja węzłów chłonnych w celu wykluczenia transformacji chłoniaka w postać agresywną (dotyczy chorych, u których istniało kliniczne podejrzenie transformacji). 
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Kryteria wykluczenia:  

 ekspozycja na BEN w czasie 2 lat przed rozpoczęciem 1. cyklu leczenia w badaniu klinicznym (do badania mogli zostać włączeni chorzy, u których BEN zastosowano 
> 2 lata przed 1.cyklem, o ile odnotowano u nich PR lub CR w czasie terapii BEN, trwające co najmniej 12 miesięcy przed wystąpieniem nawrotu lub progresji oraz 
gdy progresja wystąpiła po zastosowaniu schematu zawierającego lek alkilujący lub antracyklinowy); 

 zastosowanie uprzednio przeciwciał monoklonalnych (z wyjątkiem przeciwciał anty-CD20 np. RYT) w czasie 3 miesięcy przed rozpoczęciem 1. cyklu leczenia w 
badaniu klinicznym; 

 ekspozycja na OBI w wywiadzie; 
 zastosowanie chemioterapii lub innej badanej terapii w czasie 28 dni przed rozpoczęciem 1. cyklu leczenia w badaniu klinicznym; 
 radioterapia w czasie 42 dni przed rozpoczęciem 1. cyklu leczenia; 
 przeszczepienie allogeniczne w wywiadzie; 
 potwierdzona postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa w wywiadzie; 
 reakcje alergiczne lub anafilaktyczne o ciężkim stopniu nasilenia związane ze stosowaniem terapii przeciwciałem monoklonalnym w wywiadzie; 
 nadwrażliwość na mannitol w wywiadzie; 
 chłoniak zlokalizowany w ośrodkowym układzie nerwowym lub dowody wskazujące na histologiczną transformacje iNHL do chłoniaka o wyższym stopniu złośliwości 

(postaci wysokogrudkowej); 
 inne nowotwory złośliwe w wywiadzie które mogą wpływać na stosowanie się do protokołu badania lub na interpretację wyników (chorzy ze stwierdzonym w wywiadzie 

wyleczonym rakiem podstawno- lub kolczystokomórkowym skóry lub rakiem szyjki macicy in situ mogli wziąć udział w badaniu, natomiast wykluczeni z badania byli 
chorzy z niewyleczoną chorobą nowotworową, chyba że nowotwór był w stanie remisji, bez leczenia przez ≥2 lata przed włączeniem do badania); 

 istotna, niepoddająca się kontroli choroba towarzysząca która może wpływać na stosowanie się do protokołu badania lub na interpretację wyników; 
 choroby płuc (obstrukcyjna choroba płuc lub skurcz oskrzeli) bądź sercowo-naczyniowe (np. choroba serca klasy III lub IV, zawał mięśnia sercowego w czasie 

ostatnich 6 miesięcy, niestabilna arytmia) w wywiadzie; 
 znane aktywne zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze mykobakteryjne, pasożytnicze lub inne zakażenie (z wykluczeniem grzybiczego zakażenia łożyska 

paznokcia) lub inny znaczący epizod infekcji wymagającej leczenia z zastosowaniem dożylnych IV klasy antybiotyków lub hospitalizacji w czasie 4 tygodni przed 
rozpoczęciem 1. cyklu leczenia; 

 zaburzenia w wynikach badań laboratoryjnych: stężenie kreatyniny >1,5 x górna granica normy (GGN) – jeśli klirens kreatyniny był prawidłowy) lub klirens kreatyniny 
<40 ml/min, stężenie aminotransferazy asparaginowej lub alaninowej >2,5 x GGN, bilirubina całkowita ≥3 x GGN; 

 liczba płytek krwi <100 x109/l, liczba neutrofili <1,5 x109/l, hemoglobina <9 g/dl (z wyjątkiem, gdy wartości wymienionych parametrów były spowodowane chorobą 
podstawową co potwierdza rozległe zajęcie szpiku kostnego); 

 szczepienie z zastosowaniem żywych wirusów na minimum 28 dni przed randomizacją; 
 poważna operacja (w czasie 4 tygodni przed 1. cyklem leczenia) – inna niż w celach diagnostycznych; 
 pozytywny wynik testu na obecność antygenu WZW typu B lub C, przewlekłe zapalenie wątroby typu B, seropozytywny wynik zakażen ia HBV (chorzy z wynikiem 

seronegatywnym mogli być włączeni do badania jeśli wyrazili zgodę na test DNA, a chorzy z pozytywnym wynikiem przeciwciał wirusowego zapalenia wątroby typu 
C mogli być włączeni jeśli uzyskano negatywny wynik badania reakcji polimerazy); 

 seropozytywny wynik badania na obecność HIV (ang. human immunodeficiency virus – ludzki wirus niedoboru odporności) w wywiadzie; 
 ciąża lub karmienie piersią; 
 brak zgody na stosowanie skutecznych metod antykoncepcji w czasie trwania badania oraz przez co najmniej 12 miesięcy (kobiety) lub 3 miesięcy (mężczyźni) po 

przyjęciu ostatniej dawki OBI; 
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 stosowanie kortykosteroidów w dawce > 30 mg/ dobę (prednizon lub ekwiwalent) – chorzy stosujący mniejszą dawkę mogli być włączeni do badania pod warunkiem 
udokumentowanego potwierdzenia stosowania stabilnej dawki przez 1 tydzień przed badaniem TK lub rezonansem magnetycznym wykonywanym w czasie 
kwalifikacji. 

Dane demograficzne – populacja iNHL 

Parametr 

data odcięcia:  
1 września 2014 r. 

data odcięcia:  
1 maja 2015 r. 

Grupa badana  
OBI+BENOBI 

Grupa 
kontrolna  

BEN OBS 

Grupa badana  
OBI+BENOBI 

Grupa kontrolna  
BENOBS 

Liczba chorych 194 202 204 209 

Mężczyźni, n (%) 110 (56,7) 118 (58,4) 116 (56,9) 122 (58,4) 

Wiek [lata] 
Mediana (zakres) 63 (34; 87) 63 (21; 87) b/d b/d 

Średnia (SD) 61,9 (11,3) 61,9 (11,4) 62,0 (11,3) 61,9 (11,5) 

Rasa biała, n (%) 171 (88,1) 175 (86,6) 180 (88,2) 181 (86,6) 

Stan sprawności w skali ECOG, n 
(%) 

0-1 185 (95,4) 190 (94,1) 195 (95,6) 196 (95,1) /206 

2 9 (4,6) 9 (4,5) 9 (4,4) 10 (4,9) / 206 

Podtyp indolentnego chłoniaka 
nieziarniczego,  

n (%) 

FL 155 (79,9) 166 (82,2) 164 (80,4) 171 (81,8) 

Chłoniaki strefy brzeżnej  
(w tym: śledzionowy, węzłowy, pozawęzłowy) 

27 (13,9) 19 (9,4) 28 (13,7) 19 (9,1) 

Chłoniak z małych limfocytów 12 (6,2) 16 (7,9) 12 (5,9)  18 (8,6) 

Makroglobulinemia Waldenströma 0 (0,0) 1 (0,5) b/d b/d 

Inny typ chłoniaka nieziarniczego 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,5) 

I 10 (5,2) 12 (5,9) 10 (4,9) 12 (5,8) 

II 16 (8,2) 19 (9,4) 17 (8,3) 20 (9,6) 
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Zaawansowanie choroby wg skali 
Ann Arbor w chwili rozpoznania, n 

(%) 

III 38 (19,6) 53 (26,2) 40 (19,6) 53 (25,5) 

IV 117 (60,3) 106 (52,5) 124 (60,8) 112 (53,8) 

Brak danych 13 (6,7) 12 (5,9) 13 (6,4) 11 (5,3) 

Stężenie beta-2 mikroglobuliny w 
chwili rozpoznania, n (%)  

(n=185; 183) 

<3,5 mg/l 145 (78,4) 136 (74,3) 152 (77,9) / 195 142 (74,7) / 190 

≥3,5 mg/l 40 (21,6) 47 (25,7) 43 (22,1) 48 (25,3) 

Zajęcie szpiku kostnego, n (%) (n=187; 188) 60 (32,1) 69 (36,7) 64 (32,5) / 197 70 (35,9) / 195 

Pozawęzłowa lokalizacja chłoniaka, n (%) 
 (n=183; 188) 

107 (58,5) 98 (52,1) 113 (55,4) / 204 103 (49,5) / 209 

Duża masa guza (ang. bulky disease) (>6 cm), n (%) 
(n=194; 199) 

66 (34,0) 70 (35,2) 70 (34,3) / 204 74 (35,9) / 206 

Liczba wcześniejszych terapii  

Mediana (zakres) 2 (1; 10) 2 (1; 7) 2,0 (1,0; 10,0) 2,0 (1,0; 7,0) 

1, n (%) 92 (47,4) 84 (41,6) b/d b/d 

2, n (%) 62 (32,0) 74 (36,6) b/d b/d 

>2, n (%) 40 (20,6) 44 (21,8) b/d b/d 

Liczba wcześniejszych terapii 
zawierających RYT,  

n (%) 

1 108 (55,7) 107 (53,0) b/d b/d 

2 62 (32,0) 68 (33,7) b/d b/d 

>2 24 (12,4) 27 (13,4) b/d b/d 

Czas od pierwszego rozpoznania 
do randomizacji [lata] 

Średnia (SD) 4,24 (4,22) 4,20 (3,96) 4,15 (0,3; 32,1) 4,21 (0,3; 29,9) 

<1, n (%) 27 (13,9) 30 (14,9) b/d b/d 

1-5, n (%) 115 (59,3) 112 (55,4) b/d b/d 

>5, n (%) 52 (26,8) 60 (29,7) b/d b/d 

Czas od pierwszego rozpoznania,  
mediana (zakres) [lata] 

3 (b/d) 
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Czas od zakończenia ostatniej terapii (dowolnym lekiem), mediana (rozstęp 
ćwiartkowy) [mies.] (n=162,168) 

4,0  
(2,5; 7,0) 

3,7  
(2,4; 7,9) 

3,94 (b/d) 3,89 (b/d) 

Oporność na uprzednio 
stosowany RYT, n (%) 

RYT w monoterapii 

Ogółem 38 (19,6) 45 (22,3) 38 (18,6) 48 (23,0) 

Progresja przed 
podaniem ostatniej 

dawki RYT 
b/d b/d 3 (1,5) 4 (1,9) 

Stabilna choroba jako 
najlepsza odpowiedź na 

leczenie 
b/d b/d 8 (3,9) 16 (7,7) 

Progresja choroby w 
czasie 6 mies. od 

podania ostatniej dawki 
RYT 

b/d b/d 27 (13,2) 28 (13,4) 

RYT + chemio- 
terapia 

 

 

 

 

Ogółem 156 (80,4) 157 (77,7) 166 (81,4) 161 (77,0) 

Stabilizacja choroby 
jako najlepsza 

odpowiedź na leczenie 

76 (48,7)/ 156 86 (54,8)/157 

39 (19,1) 27 (12,9) 

Progresja choroby 
podczas terapii (przed 
otrzymaniem ostatniej 
dawki RYT w ramach 

indukcji) 

5 (2,5) 2 (1,0) 

Progresja w czasie 6 
mies. od ostatniej 

przyjętej dawki RYT w 
ramach indukcji 

33 (16,2) 60 (28,7) 

Progresja choroby w 
czasie terapii lub w 
czasie 6 mies. od 

podania ostatniej dawki 

76 (48,7)/ 156 70 (44,6)/ 157 82 (40,2) 70 (33,5) 
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RYT w ramach leczenia 
podtrzymującego 

Progresja w czasie 6 
mies. od ostatniej dawki 

leczenia 
podtrzymującego (brak 
terapii indukcyjnej RYT 

lub dawka RYT w 
indukcji nieznana)  

b/d b/d 3 (1,5) 1 (0,5) 

Progresja choroby 
>6 mies. od ostatniej 

przyjętej dawki RYT, ale 
w czasie ≤6 mies. od 

najlepszej odpowiedzi 
na leczenie oraz chorzy, 

których status 
oporności nie mógł 
zostać określony z 

powodu 
niewystarczających 

danych^^ 

4 (2,6)/ 156 1 (0,6)/ 157 1 (0,5) 1 (0,5) 

Brak oporności b/d b/d 3 (1,5) 0 (0,0) 

Oporność na ostatnio stosowany dowolny schemat leczenia, n (%) 178 (91,8) 187 (92,6) 188 (92,2) 193 (92,3) 

Oporność na RYT i leki alkilujące stosowane w ramach tego samego lub 2 
osobnych schematów leczenia, n (%) 

147 (75,8) 164 (81,2) b/d b/d 

Obecność ≥1 objawu typu B, n (%) 
(n=193; 200) 

Tak 30 (15,5) 28 (13,9) b/d b/d 

Nie 163 (84,5) 172 (86,0) b/d b/d 

Gorączka, n (%) 
(n=193; 200) 

Tak 3 (1,6) 1 (0,5) b/d b/d 

Nie 190 (98,4) 199 (99,5) b/d b/d 

Tak 27 (14,0) 28 (14,0) b/d b/d 
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Nocne poty, n (%) 
(n=193; 200) 

Nie 166 (86,0) 172 (86,0) b/d b/d 

Utrata masy ciała,  
n (%) 

(n=193; 200) 

Tak 5 (2,6) 2 (1,0) b/d b/d 

Nie 188 (97,4) 198 (99,0) b/d b/d 

Wynik FACT-Lym, średnia (SD) [jed.] 

Domena zdrowia 
fizycznego (n=177; 181) 

22,72 (4,65) 22,63 (5,16) b/d b/d 

Domena 
funkcjonowania 

społecznego/ 
rodzinnego 
(n=181; 180) 

22,17 (5,48) 22,14 (5,58) b/d 

b/d 

Domena oceny 
emocjonalnej 
(n=184; 183) 

17,73 (4,33) 17,43 (4,44) b/d 
b/d 

Domena 
funkcjonowania 

(n=186; 183) 
17,84 (6,07) 18 (6,18) b/d 

b/d 

Moduł dotyczący 
chłoniaka (FACT-Lym 

LYMS) 
(n=144; 183) 

45,55 (9,18) 44,88 (9,56) b/d 

b/d 

FACT-G średnia (SD) [jed.] (n=177; 179) 80,61 (16,19) 80,07 (15,87) b/d b/d 

FACT-Lym TOI, średnia (SD) [jed.] (n=186; 184) 84,53 (19,03) 84,79 (19,01) b/d b/d 

FACT-Lym TOT (wynik całkowity), średnia (SD) [jed.] (n=177; 180) 126,00 (23,96) 124,86 (23,63) b/d b/d 

Wynik EQ-5D, średnia (SD) [jed.] 
 

Domena stanu zdrowia 
(n=185; 180) 

0,79 (0,2) 0,77 (0,23) b/d 
b/d 

Skala VAS 
(n=178; 178) 

68,03 (21,33) 69,39 (20,61) b/d b/d 
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Dane demograficzne – podgrupa chorych na FL 

Parametr 

data odcięcia:  
1 września 2014 r. 

data odcięcia:  
1 maja 2015 r. 

Grupa badana  
OBI+BENOBI 

Grupa 
kontrolna  

BENOBS 

Grupa badana  
OBI+BENOBI 

Grupa kontrolna  
BENOBS 

Liczba chorych 155 166 164 171 

Mężczyźni, n (%) 86 (55,5) 95 (57,2) 91 (55,5) 98 (57,3) 

Wiek w chwili rozpoczęcia badania 

Średnia, (SD) [lata] b/d b/d 61,8 (11,2) 62,4 (11,0) 

Mediana, (zakres) [lata] 63,0 (b/d) 64,0 (b/d) 
63,0  

(34; 87) 
64,0  

(35; 87) 

<40 r.ż., n (%) b/d b/d 7 (4,3) 5 (2,9) 

40-59 r.ż., n (%) b/d b/d 55 (33,5) 58 (33,9) 

60-69 r.ż., n (%) b/d b/d 63 (38,4) 52 (30,4) 

≥70 r.ż., n (%)  b/d b/d 39 (23,8) 56 (32,7) 

Grupa etniczna, n (%) 

Hiszpanie lub Latynosi b/d b/d 5 (3,0) 5 (2,9) 

Inna niż Hiszpanie lub 
Latynosi 

b/d b/d 144 (87,8) 139 (81,3) 

Brak danych b/d b/d 15 (9,1) 27 (15,8) 

Rasa, n (%) 

Biała b/d b/d 144 (87,8) 148 (86,5) 

Azjatycka b/d b/d 4 (2,4) 2 (1,2) 

Rdzenni mieszkańcy 
Ameryki/ rdzenni 

mieszkańcy Alaski 
b/d b/d 1 (0,6) 2 (1,2) 

Czarna / 
Afroamerykanie 

b/d b/d 3 (1,8) 3 (1,8) 
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Różnorodna b/d b/d 0 (0,0) 1 (0,6) 

Brak danych b/d b/d 12 (7,3) 15 (8,8) 

Rejon geograficzny, n (%) 

Wschodnia Europa b/d b/d 19 (11,6) 18 (10,5) 

Zachodnia Europa b/d b/d 78 (47,6) 79 (46,2) 

Ameryka Północna b/d b/d 67 (40,9) 74 (43,3) 

Wzrost, średnia (SD) [cm] (n=162; 168) b/d b/d 169,76 (9,20) 169,56 (9,62) 

Masa ciała, średnia (SD) [kg] (n=161; 165) b/d b/d 80,12 (17,01) 82,06 (20,02) 

Powierzchnia ciała, średnia (SD) [m2] (n=161; 165) b/d b/d 1,91 (0,22) 1,92 (0,25) 

Wskaźnik masy ciała [kg/m2] (n=161; 165) 

Średnia (SD) b/d b/d 27,71 (4,98) 28,35 (5,75) 

Mediana (zakres) b/d b/d 
26,84  

(19,4; 42,3) 
27,23  

(17,0; 50,3) 

Stan sprawności w skali ECOG, n (%) (n=155; 164) 
0-1 147 (94,8) 157 (95,7) b/d b/d 

2 8 (5,2) 7 (4,3) b/d b/d 

Zaawansowanie choroby wg skali Ann Arbor, n (%) 

(n=155; 165) 

I 9 (5,8) 9 (5,5) b/d b/d 

II 15 (9,7) 19 (11,5) b/d b/d 

III 31 (20,0) 45 (27,3) b/d b/d 

IV 90 (58,1) 82 (49,7) b/d b/d 

Brak danych 10 (6,5) 10 (6,1) b/d b/d 

Stopień patomorfologiczny FL określony przy wstępnym 
rozpoznaniu, n (%) 

(n=150; 160) 

1 54 (36,0) 51 (31,9) b/d b/d 

2 69 (46,0) 68 (42,5) b/d b/d 

3 0 (0,0) 5 (3,1) b/d b/d 

3a 24 (16,0) 35 (21,9) b/d b/d 

Niezaklasyfikowany 3 (2,0) 1 (0,6) b/d b/d 
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Wskaźnik rokowniczy FLIPI określony przy wstępnym 
rozpoznaniu (kategoria 1), n (%) 

(n=155; 165) 

Małe ryzyko (0-1) 42 (27,1) 34 (20,6) 42 (25,6) / 164 35 (20,6) / 170 

Umiarkowane ryzyko (2) 47 (30,3) 58 (35,2) 51 (31,1) / 164 60 (35,3) / 170 

Wysokie ryzyko( ≥3) 60 (38,7) 67 (40,6) 64 (39,0) / 164 69 (40,6) / 170 

Brak danych 6 (3,9) 6 (3,6) 7 (4,3) / 164 6 (3,5) / 170 

Wskaźnik rokowniczy FLIPI określony przy wstępnym 
rozpoznaniu (kategoria 2), n (%) (n=155; 165) 

Małe ryzyko (0) 8 (5,2) 10 (6,1) b/d b/d 

Umiarkowane ryzyko (1-
2) 

81 (52,3) 82 (49,7) b/d b/d 

Wysokie ryzyko( ≥3) 60 (38,7) 67 (40,6) b/d b/d 

Brak danych 6 (3,9) 6 (3,6) b/d b/d 

Zajęcie szpiku kostnego, n (%) 

(n=150; 155) 

Tak 42 (28,0) 50 (32,3) b/d b/d 

Nie 97 (64,7) 100 (64,5) b/d b/d 

Pozawęzłowa lokalizacja chłoniaka, n (%) 

(n=155; 165) 

Tak 82 (52,9) 76 (46,1) b/d b/d 

Nie 63 (40,6) 77 (46,7) b/d b/d 

Brak danych 10 (6,5) 12 (7,3) b/d b/d 

Obecność ≥1 objawu typu B, n (%) 48 (15,0) b/d b/d 

Liczba wcześniejszych terapii 

Mediana (zakres) 2 (1; 10) b/d b/d 

1, n (%) 148 (46,0) b/d b/d 

2, n (%) 106 (33,0) b/d b/d 

Oporność na wcześniejszą terapię,  
n (%) 

RYT w monoterapii 64 (20,0) b/d b/d 

RYT + chemioterapia 
(faza indukcji) 

119 (37,0) b/d b/d 

RYT w terapii 
podtrzymującej + 

wcześniejsze leczenie 

132 (41,0) b/d b/d 
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indukujące RYT + 
chemioterapia 

Czas od rozpoznania do randomizacji [lata] (n=155;166) 

Średnia (SD) 4,37 (4,41) 4,24 (4,19) b/d b/d 

Mediana (zakres) 
3,07  

(0,3; 32,1) 
2,96  

(0,3; 29,9) 
b/d b/d 

<1, n (%) 17 (11,0) 24 (14,5) b/d b/d 

1-5, n (%) 95 (61,3) 95 (57,2) b/d b/d 

>5, n (%) 43 (27,7) 47 (28,3) b/d b/d 

Duża masa guza w chwili rozpoczęcia badania 
 (>6 cm), n (%) 
(n=155; 164) 

49 (31,6) 58 (35,4) b/d b/d 

Podwyższona aktywność dehydrogenazy mleczanowej w chwili rozpoczęcia 
badania, n (%) 

(n=154; 164) 
53 (34,4) 56 (34,1) b/d b/d 

Wynik dla antygenu CD20 (badanie lokalne),  
n (%) (n=155; 165) 

Pozytywny 146 (94,2) 158 (95,8) b/d b/d 

Brak danych 5 (3,2) 2 (1,2) b/d b/d 

Stężenie β-2 mikroglobuliny,  
n (%) (n=149; 153) 

<3,5 mg/l 121 (81,2) 118 (77,1) b/d b/d 

≥3,5 mg/l 28 (18,8) 35 (22,9) b/d b/d 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: Obinutuzumab stosowany w skojarzeniu z bendamustyną.  

OBI i.v. podawano w dawce 1000 mg (w 1., 8. i 15. dniu w 1. cyklu oraz w 1. dniu w cyklach 2-6). Łącznie zastosowano 6 cykli (każdy cykl trwał 28 dni).  BEN i.v. podawano 
w dawce 90 mg/m2/dobę (w 1. i 2. dniu w cyklach 1.-6. ).  

Chorzy, u których nie odnotowano progresji choroby (tzn. chorzy, u których wystąpiła CR, PR lub SD) po terapii indukcyjnej (fazę indukcji uważano za zakończoną, gdy chory 
ukończył 6. cykl leczenia oraz – w przypadku grupy OBI+BEN – otrzymał co najmniej 1 dawkę badanych leków), mogli zastosować leczenie podtrzymujące w ramach którego 
OBI i.v. w dawce 1000 mg podawano w monoterapii co 2 miesiące do 2 lat lub do wystąpienia progresji choroby (zależne od tego które ze zdarzeń wystąpiło jako pierwsze). 

Interwencja kontrolna: BEN stosowana w monoterapii.  

BEN i.v. podawano w dawce 120 mg/m2/dobę (w 1. i 2. dniu przez 6 cykli, każdy cykl trwał 28 dni). Po zakończeniu fazy indukcji chorych poddano obserwacji. 
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Przed pierwotną analizą danych nie była dozwolona zmiana terapii na stosowaną w innej grupie niż ta, w której chory znajdował się pierwotnie (ang. cross-over). 

Leczenie wspomagające: 

30-60 min przed każdą infuzją OBI, chorym podawano paracetamol oraz leki przeciwhistaminowe. 

Inne rekomendowane leki stosowane w ramach premedykacji obejmowały kortykosteroidy (przed podaniem pierwszej dawki OBI w 1. cyklu) oraz leki przeciwwymiotne (przed 
podaniem BEN). 

W czasie badania dozwolone było stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, profilaktyki przeciw wirusowej, leków wymaganych w przypadku wystąpienia ciężkich 
reakcji związanych z wlewem. 

Podanie OBI oraz BEN ulegało opóźnieniu do 4 tygodni, w przypadku wystąpienia u chorego neutropenii lub niedokrwistości stopnia 3. lub 4. bądź małopłytkowości lub 
toksyczności niehematologicznej stopnia od 2. do 4. Gdy objawy toksyczności ustąpiły w czasie 4 tyg., terapia została wznawiana, jednak wówczas przez kolejne cykle 
stosowano zredukowaną do 90 mg/m² lub do 60 mg/m² dzienną dawkę BEN, w zależności od liczby wcześniejszych epizodów toksyczności. Gdy zdarzenia związane z 
toksycznością nie ustąpiły, chory był wycofywany z udziału w badaniu.  

Redukcja dawki leku była dozwolona dla BEN, nie dla OBI. 

 

Dane dla daty odcięcia: 1 września 2014 r.: 

W chwili pierwotnej analizy, 6 (3,1%) spośród 194 chorych z grupy OBI+BEN oraz 13 (6,6%) spośród 198 chorych z grupy BEN, którzy rozpoczęli terapię indukcyjną, nadal ją 
kontynuowało, natomiast terapię podtrzymującą OBI nadal kontynuowało 46 (32,2%) spośród 143 chorych, którzy rozpoczęli tę terapię. 

34 (17,5%) ze 194 chorych w grupie badanej oraz 54 (27,3%) chorych z kontrolnej wymagało redukcji co najmniej 1 dawki BEN, jednak po około 80% chorych w obu grupach 
otrzymało co najmniej 90% całkowitej zaplanowanej liczby dawek BEN w ramach indukcji. 

Opóźnienie podania co najmniej 1 cyklu terapii o ≥7 dni było wymagane w grupie badanej u 55 (28,4) chorych (w tym u 31 (16,0%) opóźniono podanie OBI). W grupie kontrolnej 

opóźnienie podania co najmniej 1 cyklu BEN było wymagane u 29 (14,6%) chorych.  

 

W fazie indukcji w grupie badanej 145 (74,7%) chorych otrzymało wszystkie zaplanowane dawki OBI i 137 (70,6%) chorych otrzymało wszystkie zaplanowane dawki BEN. W 
grupie kontrolnej wszystkie zaplanowane dawki BEN otrzymało 123 (62,1%) chorych. Łączna skumulowana dawka wynosiła, mediana (zakres): dla grupy OBI+BEN: 1 920 
(128; 2 700) mg BEN oraz 8 000 (1; 8 069) mg OBI, a dla grupy BEN: 2 347 (336; 3 744) mg BEN. 

Wśród chorych zakwalifikowanych do terapii podtrzymującej OBI (N=143), wszystkie 12 dawek otrzymało 36 (25,2%) chorych. Mediana (zakres) ekspozycji na OBI w czasie 
terapii podtrzymującej wynosiła 10,8 (0,5; 23,7) mies. Łączna skumulowana dawka otrzymanego leku wynosiła, mediana (zakres): 6 000 (1 000; 12 000) mg OBI. 

 

Dane dla daty odcięcia: 1 maja 2015 r.: 

W fazie indukcji wszystkie zaplanowane cykle leczenia OBI zastosowano u 167 (81,9%) chorych w grupie badanej, a wszystkie zaplanowane cykle BEN podano u 159 (78,3%) 
chorych w grupie badanej i 147 (71,7%) chorych w grupie kontrolnej. W fazie leczenia podtrzymującego wszystkie zaplanowane cykle OBI podano u 50 (32,5%) chorych. 
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Mediana skumulowanej dawki OBI w fazie indukcji wynosiła 8 000 mg, a w fazie podtrzymania 7 000 mg. Mediana skumulowanej dawki BEN w fazie indukcji wynosiła 1 920 
mg w grupie badanej i 2 366 mg w grupie kontrolnej. 

 

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 PFS w ocenie niezależnego komitetu oceniającego (pierwszorzędowy punkt końcowy) – czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu, częstość 
występowania progresji choroby, nawrotu lub zgonu, prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu; 

 PFS w ocenie badacza (drugorzędowy punkt końcowy) – czas przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu, częstość występowania progresji choroby, 
nawrotu lub zgonu, prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby, nawrotu lub zgonu; 

 czas przeżycia chorych po progresji choroby; 
 odpowiedź na leczenie (częstość występowania odpowiedzi na leczenie (ocena niezależnego komitetu, ocena badaczy), czas trwania odpowiedzi na leczenie, 

częstość występowania progresji choroby lub nawrotu u chorych, u których w czasie trwania badania uzyskano odpowiedź całkowitą lub częściową, 
prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji lub nawrotu choroby u chorych, u których odnotowano CR lub PR); 

 przeżycie całkowite (czas przeżycia całkowitego, częstość występowania zgonu, prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego); 
 DFS (czas przeżycia wolnego od choroby, częstość występowania nawrotu choroby lub zgonu u chorych z CR, prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od choroby 

u chorych z CR); 
 EFS (czas przeżycia wolnego od zdarzeń chorobowych, częstość występowania zdarzeń chorobowych); 
 rozpoczęcie nowego leczenia przeciwchłoniakowego (czas do rozpoczęcia nowego leczenia przeciwchłoniakowego, częstość rozpoczęcia nowego leczenia 

przeciwchłoniakowego); 
 jakość życia (częstość występowania istotnej klinicznie poprawy jakości życia, czas do wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia, częstość przeżycia 

wolnego od wystąpienia istotnego klinicznie pogorszenia jakości życia, zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym względem wartości początkowych, zmiana wyniku 
kwestionariusza EQ-5D względem wartości początkowych);   

 głęboka remisja (brak choroby resztkowej); 
 profil bezpieczeństwa (ciężkie działania niepożądane, działania niepożądane, ciężkie zdarzenia niepożądane, zdarzenia niepożądane, nieprawidłowości w wynikach 

badań laboratoryjnych, obecność przeciwciał). 

Punkty końcowe, które nie zostały uwzględnione w analizie: 

 w analizie nie uwzględniono oceny kinetyki dla odpowiedzi MRD; 
 wynik kwestionariusza FACT-Lym w postaci średniej (SD), przedstawiony w suplemencie do publiakcji Cheson 2017 (uwzględniono w raporcie średnią zmianę wyniku 

względem wartości początkowych); 
 publikacja Cheson 2017: wskaźnik liczby chorych którzy wypełnili kwestinariusz oceny jakości życia w czasie trwania badania (ang. completion rates); 
 publikacja Cheson 2017 i EU-CTR 2016: zmiana wyniku kwestionariusza FACT-Lym – dane cząstkowe dla 1.dnia cyklu 1.,3.,4., dane dla 

2.,4.,8.,10.,14.,16.,18.,20.,22., i 24. miesięcy obserwacji (follow-up). Dla 18 miesięcy przedłużonej obserwacji w publikacji EU-CTR 2016 nie podano wartości SD 
dlatego przedstawiono dane wyłącznie dla 6. miesięcy przedłużonej obserwacji by umożliwić wykonanie obliczeń i określenie istotności statystycznej różnic między 
grupami (w raporcie uzględniono dane cząstkowe przedstawione w suplemencie do badania Cheson 2017 oraz dodtakowo dane dla zakończenia fazy indukcji, dane 

dla 2 lat obserwacji oraz dane dla 6. miesięcy przedłużonej obserwacji); 
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Badanie GADOLIN  [32,28,27,30,26,31,33] 

 EU-CTR 2016: EQ-5D – domena stanu zdrowia i wynik w skali VAS: wyniki cząstkowe dla: dzień 1. cykl 1., 3., 4., 5., oraz dla 4. miesiąca po zakończeniu fazy indukcji 
(brak możliwości wykonania obliczeń), w przypadku fazy podtrzymania dla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 miesiąca; 

 profil bezpieczeństwa – dodatkowe dane przedstawione opisowo w publiakcji EMA 2016 (strony 65-69) – brak informacji której daty odcięcia dotyczą wskazane dane. 
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7.6.2. Badanie Klyuchnikov 2015a 

Badanie Klyuchnikov 2015a [34] 

METODYKA 

Badanie retrospektywne, obserwacyjne, międzynarodowe, wieloośrodkowe, z grupą kontrolną 

(z uwagi na kryterium interwencji, w raporcie uwzględniono dane wyłącznie dla pojedynczego ramienia z 
badania, w którym chorzy otrzymywali ASCT) 

Przydział chorych do grup: do badania kolejno włączono spełniających kryteria włączenia chorych, u których 

w latach 2000-2012 przeprowadzono pierwsze ASCT lub allo-SCT w jednym z ponad 450 ośrodków badań nad 
przeszczep krwi i szpiku (CIBMTR); 

Skala NOS: 

Dobór próby: ****;  

Porównywalność: **;  

Punkt końcowy: ***;  

Opis utraty chorych z badania: z badania nie utracono żadnego chorego (badanie retrospektywne); 

Klasyfikacja AOTMiT: IIID; 

Sponsor: granty od Publicznej Służby Zdrowia, National Cancer Institute, National Heart, Lung and Blood, Office 
of Naval Research, a także granty od Actinium Pharmaceuticals; Allos Therapeutics, Inc.; Amgen, Inc.; 
anonimowa dotacja dla Medical College of Wisconsin; Ariad; Be the Match Foundation; Blue Cross and Blue 
Shield Association; Celgene Corporation; Chimerix, Inc.; Fred Hutchinson Cancer Research Center; Fresenius-
Biotech North America, Inc.; Gamida Cell Teva Joint Venture Ltd.; Genentech, Inc.;Gentium SpA; Genzyme 
Corporation; GlaxoSmithKline; Health Research, Inc. Roswell Park Cancer Institute; HistoGenetics, Inc.; Incyte 
Corporation; Jeff Gordon Children’s Foundation; Kiadis Pharma; The Leukemia & Lymphoma Society; Medac 
GmbH; The Medical College of Wisconsin; Merck & Co, Inc.; Millennium: The Takeda Oncology Co.; Milliman 
USA, Inc.; Miltenyi Biotec, Inc.; National Marrow Donor Program; Onyx Pharmaceuticals; Optum Healthcare 
Solutions, Inc.; Osiris Therapeutics, Inc.; Otsuka America Pharmaceutical, Inc.; Perkin Elmer, Inc.; Remedy 
Informatics; Sanofi US; Seattle Genetics; Sigma-Tau Pharmaceuticals; Soligenix, Inc.; St. Baldrick’s Foundation; 
StemCyte, A Global Cord Blood Therapeutics Co.; Stemsoft Software, Inc.; Swedish Orphan iovitrum; Tarix 
Pharmaceuticals; TerumoBCT; Teva Neuroscience, Inc.; THERAKOS, Inc.; Uniwersytet w Minnesocie; 
Uniwersytet Utah oraz Wellpoint, Inc.; 

Liczba ośrodków: 450; 

Okres obserwacji: mediana okresu obserwacji wynosiła: 61 miesięcy (zakres: 3; 169 mies.); 

Analiza statystyczna: p<0,05; 

Podejście do testowania hipotezy: superiority. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 wiek ≥18 r.ż.; 
 histologicznie potwierdzony chłoniak grudkowy o stopniu patomorfologicznym 1 lub 2; 
 nawrót choroby lub oporność na wcześniejsze leczenie; 
 pierwsze przeszczepienie ASCT lub allo-SCT o zredukowanej intensywności /o działaniu 

mieloablacyjnym. 
Kryteria wykluczenia:  

 ASCT wykonane przed allo-SCT (w grupie allo-SCT); 
 wcześniejsze przeprowadzenie u chorego przeszczepienia ex vivo; 
 transformacja chłoniaka grudkowego do chłoniaka rozlanego z dużych komórek B; 
 brak ekspozycji na RYT przed wykonaniem przeszczepienia. 

Dane demograficzne 

Parametr 
Grupa badana 

ASCT 
Grupa kontrolna  

allo-SCT 
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Badanie Klyuchnikov 2015a [34] 

Liczba chorych 250 268 

Mężczyźni, n (%) 147 (58,8) 149 (55,6) 

Wiek [lata] 
Mediana (zakres) 54 (22; 79) 52 (27; 74) 

Średnia 53,7 51,7 

Rasa, n (%) 

Biała/kaukaska 227 (90,8)  241 (89,9) 

Czarna 5 (2,0) 7 (2,6) 

Inna 18 (7,2) 20 (7,5) 

Stan sprawności w 
skali Karnofsky’ego, n 

(%) 

<90% 56 (22,4) 62 (23,1) 

90-100% 168 (67,2) 193 (72,0) 

Brak danych 26 (10,4) 13 (4,9) 

Stopień 
patomorfologiczny FL, 

n (%) 

1 115 (46,0) 143 (53,4) 

2 135 (54,0) 125 (46,6) 

Zaawansowanie 
choroby w chwili 

rozpoznania, n (%) 

I-II 59 (23,6) 38 (14,2) 

III-IV 185 (74,0) 217 (81,0) 

Brak danych 6 (2,4) 13 (4,9) 

Zajęcie szpiku 
kostnego w momencie 
przeszczepienia, n (%) 

Tak 10 (4,0) 39 (14,6) 

Brak danych 212 (84,8) 200 (74,6) 

Pozawęzłowa 
lokalizacja chłoniaka w 

momencie 
przeszczepienia, n (%) 

Tak 40 (16,0) 70 (26,1) 

Brak danych 3 (1,2) 10 (3,7) 

Duża masa guza (ang. bulky disease) w 
momencie rozpoznania, n (%) 

20 (8,0) 25 (9,3) 

Liczba wcześniejszych linii chemioterapii, 
mediana (zakres) 

3 (1; 5) 4 (1; 5) 

Wcześniejsza chemioterapia oparta na 
antracyklinach, n (%) 

207 (82,8) 188 (70,1) 

Wcześniejsza chemioterapia oparta na 
platynach, n (%) 

87 (34,8) 91 (34,0) 

Wcześniejsza radioterapia, n (%) 54 (21,6) 54 (20,1) 

Wcześniejsza chemioterapia oparta na 
doksorubicynie, n (%) 

207 (82,8) 188 (70,1) 

Czas od rozpoznania do przeszczepienia, 
mediana (zakres) [mies.] 

34 (6; 315) 43 (4; 352) 

Oporność na RYT*, n 
(%) 

Tak 161 (64,4) 118 (44,0) 

Nie oceniono 9 (3,6) 22 (8,2) 

Obecność objawów B w momencie 
rozpoznania, n (%) 

82 (32,8) 89 (33,2) 

Tak 72 (28,8) 79 (29,5) 
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Badanie Klyuchnikov 2015a [34] 

Podwyższony poziom 
dehydrogenazy 
mleczanowej w 

momencie 
przeszczepienia, n (%) 

Brak danych 35 (14,0) 22 (8,2) 

Czas trwania 
odpowiedzi na terapię 
stosowaną w I linii, n 

(%) 

<1 rok 68 (27,2) 79 (29,5) 

≥1 rok 164 (65,6) 173 (64,6) 

Brak danych 18 (7,2) 16 (6,0) 

Status choroby w 
momencie 

przeszczepienia, n (%) 

Całkowita remisja 108 (43,2) 87 (32,5) 

Częściowa remisja 118 (47,2) 115 (42,9) 

Chemoodporność / 
nieleczony nawrót 

24 (9,6) 66 (24,6) 

  INTERWENCJA 

Interwencja badana: Autologiczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych.  

Schematy leczenia stosowane w ramach kondycjonowania przed przeszczepieniem w grupie ASCT: 

 napromieniowanie całego ciała (TBI) – 36 (14,4%) chorych; 
 BEAM (karmustyna, etopozyd, cytarabina, melfalan) lub podobny – 170 (68,0%) chorych; 
 CBV (cyklofosfamid, karmustyna, etopozyd) lub podobny – 33 (13,2%) chorych; 
 BuMEL/BuCy (busulfan, melfalan / busulfan, cyklofosfamid) – 7 (2,8%) chorych; 
 busulfan w monoterapii – 1 (0,4%) chory; 
 busulfan + fludarabina – 1 (0,4%) chory; 
 melfalan w monoterapii – 1 (0,4%) chory; 
 melfalan + mitoksantron – 1 (0,4%) chory. 

U wszystkich chorych przeszczepiane komórki krwiotwórcze pochodziły z krwi obwodowej.   

 

Interwencja kontrolna: allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych. 

Schematy leczenia stosowane w ramach kondycjonowania przed przeszczepieniem w grupie allo-SCT: 

 TBI niskie dawki – 9 (3,4%) chorych; 
 melfalan ≤150 mg/m2 – 44 (16,4%) chorych; 
 Busulfan ≤ 9 mg/kg (z TBI n = 5) – 66 (24,6%) chorych; 
 fludarabina ± TBI 200cGY – 35 (13,1%) chorych; 
 fludarabiny/cyklofosfamid – 108 (40,3%) chorych; 
 fludarabiny/cytarabina – 1 (0,4%) chory; 
 CBV – 5 (1,9%) chorych. 

W ramach profilaktyki rozwoju choroby-przeszczep przeciw gospodarzowi zastosowano u chorych poddanych 
allo-SCT: 

 schamaty zawierające takrolimus – 194 (72,4%) chorych; 
 schematy zawierające cyklosporynę – 67 (25,0%) chorych; 
 inne – 7 (2,6%) chorych. 

PUNKTY KOŃCOWE 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem 
i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu lub progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem 
i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem i analiza u chorych, 
u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię); 
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Badanie Klyuchnikov 2015a [34] 

 częstość występowania zgonu, prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z powodu innego niż nawrót 
choroby w czasie 12., 36. i 60 mies. (analiza ogółem i analiza u chorych, u których w chwili 
przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię); 

 profil bezpieczeństwa (częstość występowania zdarzeń niepożądanych, prawdopodobieństwo 
wystąpienia nowego nowotworu, prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili, prawdopodobieństwo 
poprawy liczby płytek krwi). 
 

Punkty końcowe, które nie zostały uwzględnione w analizie: 

 wyniki dla podgrupy chorych, u których wykonano allo-SCT;  
 wyniki przedstawione jako HR lub RR (w analizie uwzględniano tylko wyniki dla jednego z ramion  

badania dlatego zrezygnowano z przedstawiania wyników odnoszących się do ryzyka wystąpienia 
zdarzeń w obu grupach). 

*oporność na rytuksymab definiowano jako brak przynajmniej częściowej remisji w odpowiedzi na 
leczenie zawierające RYT lub nawrót/progresja choroby w czasie 6 miesięcy po zakończeniu terapii 
zawierającej RYT 
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7.6.3. Badanie Klyuchnikov 2015b 

Klyuchnikov 2015b [35] 

METODYKA 

Badanie retrospektywne, obserwacyjne, międzynarodowe, wieloośrodkowe, z grupą kontrolną (w analizie 

przedstawiono jedynie dane dla grupy chorych, u których wykonano ASCT); 

Przydział chorych do grup: do badania kolejno włączono 197 chorych z nawrotowym FL (stopień 

patomorfologiczny 3), u których w latach 2000-2012 przeprowadzono pierwsze ASCT lub allo-SCT w jednym z 
ponad 450 ośrodków CIBMTR. Chorych przydzielono do jednej z dwóch grup w zależności od rodzaju 
wykonanego przeszczepienia (autologiczny lub allogeniczny); 

Skala NOS:  

Dobór próby: ****;  

Porównywalność:**; 

Punkt końcowy: ***; 

Opis utraty chorych z badania: z badania nie utracono żadnego chorego (badanie retrospektywne); 

Klasyfikacja AOTMiT: IIID; 

Sponsor: granty od Publicznej Służby Zdrowia, National Cancer Institute, National Heart, Lung and Blood, Office 
of Naval Research, a także granty od Actinium Pharmaceuticals; Allos Therapeutics, Inc.; Amgen, Inc.; 
anonimowa dotacja dla Medical College of Wisconsin; Ariad; Be the Match Foundation; Blue Cross and Blue 
Shield Association; Celgene Corporation; Chimerix, Inc.; Fred Hutchinson Cancer Research Center; Fresenius-
Biotech North America, Inc.; Gamida Cell Teva Joint Venture Ltd.; Genentech, Inc.;Gentium SpA; Genzyme 
Corporation; GlaxoSmithKline; Health Research, Inc. Roswell Park Cancer Institute; HistoGenetics, Inc.; Incyte 
Corporation; Jeff Gordon Children’s Foundation; Kiadis Pharma; The Leukemia & Lymphoma Society; Medac 
GmbH; The Medical College of Wisconsin; Merck & Co, Inc.; Millennium: The Takeda Oncology Co.; Milliman 
USA, Inc.; Miltenyi Biotec, Inc.; National Marrow Donor Program; Onyx Pharmaceuticals; Optum Healthcare 
Solutions, Inc.; Osiris Therapeutics, Inc.; Otsuka America Pharmaceutical, Inc.; Perkin Elmer, Inc.; Remedy 
Informatics; Sanofi US; Seattle Genetics; Sigma-Tau Pharmaceuticals; Soligenix, Inc.; St. Baldrick’s Foundation; 
StemCyte, A Global Cord Blood Therapeutics Co.; Stemsoft Software, Inc.; Swedish Orphan iovitrum; Tarix 
Pharmaceuticals; TerumoBCT; Teva Neuroscience, Inc.; THERAKOS, Inc.; Uniwersytet w Minnesocie; 
Uniwersytet Utah oraz Wellpoint, Inc.; 

Liczba ośrodków: ponad 450 ośrodków w ramach CIBMTR; 

Okres obserwacji: mediana (zakres) okresu obserwacji, u chorych, którzy przeżyli wynosiła 59 (3; 145) 

miesięcy;  

Analiza statystyczna: p<0,05. 

Podejście do testowania hipotezy: superiority. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 histologicznie potwierdzony nawrotowy/oporny FL (stopień patomorfologiczny 3); 
 pierwsze przeszczepienie allogeniczne lub autologiczne zgłoszone w CIBMTR w latach 2000-2012. 

Kryteria wykluczenia:  

 ASCT wykonane przed allo-SCT (w grupie allo-SCT); 
 wiek < 18 r.ż.; 

 transformacja chłoniaka do chłoniaka rozlanego z dużych komórek B; 

 nie zastosowanie terapii RYT przed wykonaniem przeszczepienia; 

 przeszczepienie od alternatywnego dawcy lub manipulacja ex vivo. 

Dane demograficzne 

Parametr Grupa badana (ASCT) Grupa kontrolna (allo-SCT) 

Liczba chorych 136 61 
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Klyuchnikov 2015b [35] 

Wiek, mediana (zakres) [lata] 57 (27; 26) 53 (36; 64) 

Liczba mężczyzn (%) 79 (58,1) 41 (67,2) 

Stan sprawności 
(skala 

Karnofsky'ego), n 
(%)  

<90% 39 (28,7) 18 (29,5) 

90-100% 86 (63,2) 42 (68,9) 

Brak danych 11 (8,1) 1 (1,6) 

Rasa, n (%) 

Biała/Kaukaska 121 (89,0) 54 (88,5) 

Czarna 8 (5,9) 2 (3,3) 

Inna 7 (5,1) 5 (8,2) 

Stopień 
zaawansowania 
choroby w chwili 

rozpoznania, n (%) 

I-II 25 (18,4) 8 (13,1) 

III-IV 105 (77,2) 52 (85,2) 

Brak danych 6 (4,4) 1 (1,6) 

Czas od rozpoznania do przeszczepienia, 
mediana (zakres) [mies.] 

24 (6; 224) 32 (5; 159) 

Objawy typu B w chwili rozpoznania, n (%) 36 (26,5) 24 (39,3) 

Podwyższone 
stężenie LDH, n (%) 

Tak 53 (39,0) 17 (27,9) 

Brak danych 18 (13,2) 7 (11,5) 

Duża masa guza w chwili rozpoznania, n 
(%) 

16 (11,8) 7 (11,5) 

Zajęcie szpiku 
kostnego, n (%) 

Tak 3 (2,2) 6 (9,8) 

Brak danych 115 (84,6) 52 (85,2) 

Lokalizacja 
pozawęzłowa, n (%) 

Tak 23 (16,9) 10 (16,4) 

Brak danych 4 (2,9) 1 (1,6) 

Oporność na RYT^, 
n (%) 

Tak 84 (61,8) 30 (49,2) 

Brak danych 10 (7,4) 3 (4,9) 

Liczba 
wcześniejszych 

schematów 
chemioterapii 

Mediana (zakres) 3 (1; 5) 3 (1; 5) 

Średnia (SD) 2,9 (b/d) 3,3 (b/d) 

Odpowiedź na 
pierwszą linię 
leczenia, n (%) 

<1 rok 44 (32,4) 22 (36,1) 

≥1 rok 87 (64,0) 34 (55,7) 

Brak danych 5 (3,7) 5 (8,2) 

Radioterapia w wywiadzie, n (%) 26 (19,1) 10 (16,4) 

Terapie oparte na doksorubicynie, n (%) 125 (91,9) 49 (80,3) 

Status choroby w 
chwili 

przeszczepienia, n 
(%) 

CR 43 (31,6) 22 (36,1) 

PR 80 (58,8) 27 (44,3) 

Oporność na chemioterapię/ nieleczony 
nawrót, n (%) 

13 (9,6) 12 (19,7) 
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Klyuchnikov 2015b [35] 

Rodzaj 
przeszczepienia, n 

(%) 

Przeszczepienie 
szpiku 

1 (0,7) 3 (4,9) 

Przeszczepienie 
krwi obwodowej 

135 (99,3) 58 (95,1) 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: ASCT 

U chorych uczestniczących w badaniu przeprowadzono przeszczepienie autologiczne.  

Przed przeszczepieniem u chorych zastosowano schematy kondycjonujące: 

 oparte na TBI – 8*** (5,9%); 

 schemat BEAM* i schematy pokrewne – 99 (72,8%); 

 schemat CBV** i schematy pokrewne – 20 (14,7%); 

 schemat buMEL/BuCy – 5 (3,7%); 

 karboplatyna +mitoksantron + tiotepa (n=1 chory), karboplatyna + tiotepa + etopozyd (n=1 chory), 

melfalan w monoterapii (n=1 chory), azot w monoterapii (n=1 chory). 

U 11 chorych po ASCT zastosowano podtrzymujące leczenie RYT oraz u 1 chorego zastosowano interferon.  

 

Interwencja kontrolna: allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych. 

Schematy leczenia stosowane w ramach kondycjonowania przed przeszczepieniem w grupie allo-SCT: 

 busulfan + fludarabina ± TBI – 7 (11,5%) chorych; 
 melfalan + fludarabina ± TBI – 14 (23,0%) chorych; 
 BEAM lub podobny – 4 (6,6%) chorych; 
 fludarabina ± TBI 2 Gy TBI – 6 (9,8%) chorych; 
 fludarabiny/cyklofosfamid – 21 (34,4%) chorych; 
 CBV – 3 (4,9%) chorych; 
 inne – 6 (9,8%) chorych. 

W ramach profilaktyki rozwoju choroby-przeszczep przeciw gospodarzowi zastosowano u chorych poddanych 
allo-SCT: 

 schamaty zawierające takrolimus – 33 (54,1%) chorych; 
 schematy zawierające cyklosporynę – 24 (39,3%) chorych;  
 inne – 4 (6,6%) chorych. 

PUNKTY KOŃCOWE 
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Klyuchnikov 2015b [35] 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem 
i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu lub progresji choroby przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem 
i analiza u chorych, u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię); 

 prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 12, 36 i 60 mies. (analiza ogółem i analiza u chorych, 
u których w chwili przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię);  

 częstość wykonywania allo-SCT u chorych, u których wystąpił nawrót choroby lub progresja po ASCT; 
 częstość występowania zgonu, prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu z powodu innego niż nawrót 

choroby w czasie 12., 36. i 60 mies. (analiza ogółem i analiza u chorych, u których w chwili 
przeszczepienia występowała wrażliwość na chemioterapię); 

 profil bezpieczeństwa (częstość występowania zdarzeń niepożądanych, prawdopodobieństwo 
wystąpienia nowego nowotworu, prawdopodobieństwo poprawy liczby neutrofili, prawdopodobieństwo 
poprawy liczby płytek krwi). 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 wyniki dla podgrupy chorych u których wykonano allo-SCT; 
 wyniki przedstawione jako HR lub RR (w analizie uwzględniano tylko wyniki dla jednego z ramion 

dlatego zrezygnowano z przedstawiania wyników odnoszących się do obu ryzykoa wystąpienia zdarzeń 
w obu grupach) 

*karmustyna, etopozyd, cytarabina, melfalan 
**cyklofosfamid, karmustyna, etopozyd 
***u 1 chorego zastosowano dawkę 1000cGy, u 6 chorych dawkę 1200 cGy oraz u 1 chorego dawkę 
1320 cGy 
^oporność na RYT definiowano jako niepowodzenie w osiągnięciu co najmniej PR w czasie terapii 
zawierającej RYT lub nawrót/progresję choroby w czasie terapii RYT bądź do 6 miesięcy od 
zakończenia terapii z zastosowaniem RYT 
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7.6.4. Badanie Phipps 2015 

Phipps 2015 [36] 

METODYKA 

Badanie retrospektywne, jednoramienne, jednoośrodkowe (z uwagi na kryterium populacji, w analizie 

przedstawiono jedynie dane dla grupy chorych opornych na RYT); 

Przydział chorych do grup: do badania kolejno włączono 194 chorych z nawrotowym FL (stopień 

patomorfologiczny 1, 2 lub 3A), u których przeprowadzono ASCT w ośrodku Fred Hutchinson Cancer Research 
Center między kwietniem 1993 roku a październikiem 2011 roku. Chorych przydzielono do 1 z 3 grup: chorzy 
odpowiadający na RYT, chorzy oporni na RYT oraz chorzy, u których nie zastosowano RYT (chorzy poddani 
przeszczepieniu przed wprowadzeniem RYT). Dane chorych analizowało niezależnie 2 autorów; 

Skala NICE: 7/8 (badanie prowadzone w 1 ośrodku); 

Opis utraty chorych z badania: b/d (w badaniu nie przedstawiono danych dotyczących utraty chorych); 

Klasyfikacja AOTMiT: IVC; 

Sponsor: NIH P01CA44991, fundacja ds. badań naukowych pamięci Mary A. Wright, dofinansowanie 

przekazane przez Franka and Betty Vandermeer; 

Liczba ośrodków: 1 (Fred Hutchinson Cancer Research Center – Stany Zjednoczone); 

Okres obserwacji: mediana (zakres) okresu obserwacji od wykonania ASCT do ostatniej wizyty, u chorych 

opornych na RYT, którzy przeżyli wynosiła 61 (13; 157) miesięcy;  

Analiza statystyczna: b/d; 

Podejście do testowania hipotezy: n/d. 

POPULACJA 

Kryteria włączenia:  

 nawrotowy FL (stopień patomorfologiczny 1, 2 lub 3A); 
 w grupie chorych opornych na RYT, oporność definiowano jako niepowodzenie w osiągnięciu co 

najmniej PR lub udokumentowaną progresję choroby w czasie 6 miesięcy od: (1) otrzymania pierwszej 
dawki pełnego kursu RYT w monoterapii (≥4 dawki wynoszące 375 mg/m2 co tydzień), (2) zakończenia 
leczenia podtrzymującego RYT lub progresji przed następną zaplanowaną dawką RYT bądź (3) 
zakończenia dwóch kursów chemioterapii skojarzonej z RYT; 

Kryteria wykluczenia:  

 transformacja FL do postaci agresywnej; 

 postać patomorfologiczna 3B chłoniaka grudkowego; 

 chłoniak centroblastyczny (postać grudkowa lub rozlana). 

Dane demograficzne 

Parametr Interwencja badana (ASCT) 

 
Chorzy oporni  

na RYT 

Chorzy 
odpowidający 

na RYT 

Chorzy, u 
których nie 

zastosowano 
RYT 

Liczba chorych 65 35 94 

Wiek, mediana (zakres) [lata] 52,1 (32; 69) 51,3 (18; 69) 49,5 (30; 64) 

Liczba mężczyzn (%) 49 (75,4) 22 (62,9) 59 (62,8) 

Wskaźnik FLIPI, n 
(%) 

0-2  50 (76,9) 34 (97,1) 62 (66,0) 

3-5 (wysokie ryzyko) 15 (23,1) 1 (2,9) 24 (25,5) 

Stężenie LDH, n (%) Prawidłowe 48 (73,8) 30 (85,7) 58 (61,7) 
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Phipps 2015 [36] 

Podwyższone 17 (26,2) 5 (14,3) 31 (33,0) 

Radioterapia w wywiadzie, n (%) 6 (9,2) 5 (14,3) 14 (14,9) 

Oporność na chemioterapię, n (%) 10 (15,4) 2 (5,7) 5 (5,3) 

Liczba 
wcześniejszych 

schematów 
chemioterapii, n (%) 

<3 18 (27,7) 15 (42,9) 37 (39,4) 

≥3 47 (72,3) 20 (57,1) 56 (59,6) 

Status choroby w 
chwili 

przeszczepienia, n 
(%) 

Odpowiedź na 
leczenie (CR lub PR) 

52 (80,0) 31 (88,6) 75 (79,8) 

CR 7 (10,8) 4 (11,4) 18 (19,1) 

PR 45 (69,2) 27 (77,1) 57 (60,6) 

Nawrót (oporność 
lub nieleczony 

nawrót) 
13 (20,0) 4 (11,4) 16 (17,0) 

Czas do przeszczepienia, mediana (zakres) 
[mies.] 

39 (3; 283) 33 (6; 202) 31 (5; 221) 

Współczynnik 
remisji^, n (%) 

<6 16 (24,6) 4 (11,4) 13 (13,8) 

≥6 49 (75,4) 31 (88,6) 81 (86,2) 

Rodzaj oporności na 
RYT 

RYT w monoterapii 30 (46,2) n/d n/d 

RYT w skojarzeniu z 
chemioterapią 

30 (46,2) n/d n/d 

RYT w ramach 
leczenia 

podtrzymującego 
5 (7,7) n/d n/d 

INTERWENCJA 

Interwencja badana: ASCT 

U chorych uczestniczących w badaniu przeprowadzono przeszczepienie autologiczne. Przed przeszczepieniem 

w ramach chemioterapii ratującej zastosowano schemat ICE (ifosfamid, karboplatyna, etopozyd), wysokie dawki 

cytarabiny i gemcytabiny lub fludarabiny bądź różne ich kombinacje. 

U chorych zastosowano następujące schematy leczenia przygotowującego: 

 wyłącznie chemioterapia* – u 15 (23,1%) opornych na RYT, 9 (25,7%) chorych odpowiadających na 

RYT i 20 (21,3%) chorych, u których nie zastosowano RYT; 

 przeciwciało znakowane radioizotopowo** – u 29 (44,6%) opornych na RYT, 18 (51,4%) chorych 

odpowiadających na RYT i 39 (41,5%) chorych, u których nie zastosowano RYT; 

 TBI*** – u 21 (32,3%) opornych na RYT, 8 (22,9%) chorych odpowiadających na RYT i 35 (37,2%) 

chorych, u których nie zastosowano RYT. 

 leczenie podtrzymujące RYT po przeszczepieniu zastosowano u 8 (12,3%) chorych opornych na RYT 

i 4 (11,4%) chorych odpowiadających na RYT. 

PUNKTY KOŃCOWE 
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Phipps 2015 [36] 

Punkty końcowe uwzględnione w analizie: 

 prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby przez 36 mies.; 
 częstość występowania nawrotu choroby; 
 prawdopodobieństwo przeżycia całkowitego przez 36 mies.; 
 czas do zastosowania nowego leczenia u chorych, u których wystąpił nawrót choroby w czasie 2 lat od 

ASCT. 

Punkty końcowe nieuwzględnione w analizie: 

 wyniki dla podgrupy chorych odpowiadających na RYT oraz chorych, u których nigdy nie zastosowano 
RYT. 

*busulfan (8-12 mg/kg doustnie), melfalan (100 mg/m2 dożylnie) i tiotepa 500 mg/m2 dożylnie); 
karmustyna (300 mg/m2 dożylnie), etopozyd (800 mg/m2 dożylnie), cytarabina (800 mg/m2 dożylnie) i 
melfalan (140 m g/m2 dożylnie) 
**I-131-znakowane przeciwciała anty-CD20 (maksymalna dawka 20-27 Gy w narządach bez zaburzeń) 
w monoterapii lub w skojarzeniu z cyklofosfamidem (60-100 mg/kg dożylnie) oraz etopozydem (60 
mg/kg dożylnie) bądź w skojarzeniu z fludarabiną (180 mg/m2 dożylnie) 
***cyklofosfamid (100 mg/kg dożylnie) oraz frakcjonowane TBI (12-15 Gy) +/- etopozyd (60 mg/kg 
dożylnie) 
^iloraz czasu (w miesiącach) od diagnozy do wykonania ASCT przez liczbę wcześniejszych opcji 
terapeutycznych. Wskaźnik został ustalony jako czynnik prognostyczny u chorych na MCL 
poddawanych ASCT (wynik poniżej 6 uznano za szczególnie niekorzystny). Możliwość zastosowania 
tego wskaźnika u chorych na FL nie została jeszcze dokładnie określona, ale autorzy badania wskazują, 
że jest on użyteczny w określeniu liczby zastosowanych opcji terapeutycznych jako funkcji czasu trwania 
choroby przed ASCT, ponieważ czas wdrożenia przeszczepienia i potrzeba zastosowania nowej opcji 
terapeutycznej u chorych są odmienne w poszczególnych ośrodkach czy wśród poszczególnych lekarzy 
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 Badania wykluczone na podstawie pełnych 

tekstów 

Tabela 139. 
Powody wykluczenia badań na podstawie ich pełnych tekstów – I etap 

Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Brak autora 2015 [39] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Brugger 2013 [40] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Burger 2016 [41] Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy. 

Cang 2012 [42] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Carvalho 2016 [43] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Czuczman 2010 [44] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Edelmann 2016 [45] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Gabellier 2016 [46] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Gagez 2014 [47] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Goede 2015 [48] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Illidge 2014 [49] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Illidge 2015 [50] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Kahl 2010 [51] Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy. 

Kassam 2009 [52] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Kelley 2016 [53] Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy. 

Knepper 2017 [54] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Kobayashi 2009 [55] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Lu 2016 [56] Niewłaściwa populacja 
W przeglądzie oceniano OBI u chorych na 

białaczkę limfocytową. 

Merli 2015 [57] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 
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Owen 2012 [59] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Owen 2014 [58] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Perez-Callejo 2015 [60] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Reddy 2016 [61] Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy. 

Schmitt 2014 [62] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Seiler 2012 [63] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Sorigue 2016 [64] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Tobinai 2016 [65] Niewłaściwa metodyka 
Przegląd nie spełnia kryteriów 

systematyczności Cook. 

Tabela 140. 
Powody wykluczenia badań na podstawie ich pełnych tekstów – II etap 

Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Cartron 2016 [66] Niewłaściwa interwencja 

Publikacja do badań GAUGUIN i GAUDI. W 
badaniu GAUGIN, OBI stosowany był w 
monoterapii, a w badaniu GAUDI OBI u 
chorych opornych na RYT podawano w 
skojarzeniu z innymi lekami niż BEN. 

Kostakoglu 2017 [67] Niewłaściwa populacja 

Analiza post-hoc do badania GAUSS, w 
którym uczestniczyli chorzy odpowiadający na 

RYT. Ponadto w badaniu GAUSS chorzy 
otrzymywali OBI w monoterapii. 

Rogers 2016 [68] Niewłaściwa metodyka 

W badaniu analizowano komórkowe czynniki 
wpływające na odpowiedź na leczenie u 

chorych na FL, uprzednio nieleczonych oraz 
podgrupy chorych na FL stosujących OBI w 

monoterapii w badaniu GAUSS. 

Tabela 141 
Powody wykluczenia badań na podstawie ich pełnych tekstów – III etap 

Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Abali 2005 [69] Niewłaściwa populacja W badaniu nie uczestniczyli chorzy na FL. 

Abhyankar 2016 [70] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono informacji czy 

uczestniczyli w nim chorzy na FL. 

Adkins 1994 [71] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL oporni na RYT. 

Akkok 2009 [72] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL oporni na RYT. 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Alcantara 2014 [73] Niewłaściwa populacja 
W badaniu uczestniczyło około 42% chorych z 
nawrotem po rytuksymabie. Nie przedstawiono 
osobno wyników dla chorych opornych na RYT. 

Ali 2015 [74] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL. 

Aljurf 2015 [75] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL. 

Alshemmari 2007 [76] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL. 

Anderson 2007 [77] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL. 

Andersson 2000 [78] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

chorzy oporni na RYT. 

Andrade-Campos 
2016 [79] 

Niewłaściwa interwencja 

W badaniu oceniano częstość wystepowania 
kolejnego nowotworu u chorych stosujących 

radioimmunoterapię oraz u chorych nie stosujących 
radioimmunoterapii. W grupie bez 

radioimmunoterapii ASCT wykonano jedynie u 2 
chorych. 

Andreadis 2005 [80] Niewłaściwa populacja 
RYT zastosowano uprzednio jedynie u 20% 

chorych. Nie przedstawiono osobno wyników dla 
tych chorych. 

Andresen 2012 [81] Niewłaściwa populacja W badaniu nie uczestniczyli chorzy oporni na RYT. 

Arcaini 2008 [82] Niewłaściwa populacja 

W badaniu nie przedstawiono informacji czy u 
chorych odnotowano progresje choroby w czasie 

terapii RYT lub do 6 miesięcy od zakończenia 
leczenia RYT. 

Arcaini 2015 [83] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych dla chorych 

na FL opornych na RYT. 

Armitage 2000 [84] Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy. 

Atesoglu 2015 [85] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych dla chorych 

na FL opornych na RYT. 

Atkinson 1995 [86] Niewłaściwa populacja W badaniu nie uczestniczyli chorzy na FL. 

Atkinson 1995a [87] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Atkinson 1997 [88] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Avivi 2009 [89] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji na temat 

oporności na RYT. 

Bachanova 2016 [90] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji na temat 

oporności na RYT. 

Bai 2013 [91] Niewłaściwa populacja 
Chorzy na FL stanowili jedynie 5,7% ogólnej 

populacji w badaniu. Nie przedstawiono osobno 
wyników dla chorych na FL. 

Baldissera 2002 [92] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 
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Barba 2016 [93] Niewłaściwa populacja 
W badaniu uczestniczyło jedynie 4 chorych na FL. 
Nie przedstawiono osobno wyników dla chorych na 

FL. 

Bellido 1998 [94] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Benekli 2003 [95] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Berglund 2000 [96] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji na temat 

oporności na RYT. 

Bhatt 2015 [97] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Bhatt 2016 [98] Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy. 

Biagi 2005 [99] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji na temat 

oporności na RYT. 

Bierman 2003 [100] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Blijlevens 2008 [101] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Blystad 1999 [102] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Boltezar 2017 [103] Niewłaściwa populacja 

W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 
w nim chorzy oporni na RYT (oporność w czasie 
leczenia RYT lub do 6 miesięcy od zakończenia 

terapii). 

Bouabdallah 1998 
[104] 

Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Boulassel 2006 [105] Niewłaściwa populacja W badaniu nie podano danych dla chorych na FL. 

Bourcier 2016 [106] Niewłaściwa populacja W badaniu nie uczestniczyli chorzy oporni na RYT. 

Bozkaya 2016 [107]  Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie uczestniczyli chorzy z populacji 

docelowej. 

Brice 2000 [108] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT. 

Brown 2007 [109] Niewłaściwa populacja 
W badaniu uczestniczyli chorzy uprzednio 

nieleczeni. 

Bryant 2014 [110] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Buadi 2006 [111] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Buchegger 2012 [112] Niewłaściwa interwencja 
W badaniu oceniano stosowanie 90Y-

ibritumomabu. 

Caballero 1997 [113] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Carella 2000 [114] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Carey 1991 [115] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Cashen 2016 [116] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Chandesris 2010 
[117] 

Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy 

Chang 2006 [118] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Child 1991 [119] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Chow 2013 [120] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Cicone 2011 [121] Niewłaściwa interwencja 
W badaniu oceniano stosowanie 

radioimmunoterapii w skojarzeniu z 
ibritumomabem. 

Cioch 2014 [122] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL. 

Coha 2007 [123] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Copelan 2000 [124] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Corradini 1997 [125] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Corradini 2004 [126] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Cortelazzo 1999 [127] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Crocchiolo 2008 [128] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono osobno wyników dla 

chorych na FL opornych na RYT. 

Crocchiolo 2013 [129] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono osobno wyników dla 

chorych na FL opornych na RYT. 

Dahi 2014 [130] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Damiani 1999 [131] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Damon 2008 [132] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Danylesko 2015 [133] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Davidson 2003 [134] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

De Angelis 2015 [135] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Dean 2010 [136] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Decaudin 2011 [137] Niewłaściwa interwencja W badaniu oceniano stosowanie ibrytumabu. 

Del Canizo 1999 [138] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Demirer 1994 [140] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Demirer 2000 [141] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Demirer 2004 [139] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Demiriz 2013 [142] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Derenzini 2013 [143] Niewłaściwa interwencja W badaniu oceniano stosowanie rytuksymabu. 

Deshayes 2013 [144] Niewłaściwa interwencja 
W badaniu oceniano stosowanie 

radioimmunoterapii w skojarzeniu z rytuksymabem. 

Diez-Martin 2009 
[145] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

DiPersio 2009 [146] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Diviné 1999 [147] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Doorduijn 2016 [148] Niewłaściwa metodyka 
W badaniu uczestniczył tylko 1 chory na FL. Brak 

danych o oporności na RYT. 

Dreger 1999 [149] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Duarte 2011 [150] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

El-Khatib 2007 [151] Niewłaściwa metodyka 
W badaniu oceniano wyniki testów 

wydolnościowych płuc przed zastosowaniem 
ASCT. 

El-Najjar 2014 [152] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ener 2001 [153] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Esbah 2016 [154] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Evens 2013 [155] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Falzetti 2012 [156] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Fenske 2005 [157] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Feremans 1996 [158] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Fitoussi 1999 [159] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Flowers 2016 [160] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Fouillard 1991 [161] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Fouillard 1998 [162] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Frere 2006 [163] Niewłaściwa metodyka 
W badaniu oceniano zakażenia występujące po 

przeprowadzeniu ASCT u chorych. 

Frick 2004 [164] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Friedberg 2003 [165] Niewłaściwa populacja 
RYT uprzednio zastosowano u mniej niż 50% 

chorych. Brak odrębnych wyników dla tej grupy 
chorych. 

Fu 2008 [166] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Galimberti 2002 [168] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Galimberti 2003 [168] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ganguly 2005 [169] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Geisler 1998 [170] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gertz 2010 [171] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ghavamzadeh 2009 
[172] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ghavamzadeh 2009a 
[173] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gil 2007 [175] Niewłaściwa metodyka 
W badaniu oceniano występowanie powikłań 

związanych z zakażeniami. 

Gil 2013 [174] Niewłaściwa metodyka 
W badaniu oceniano neutropeniczne zapalenie jelit 

u chorych po wysokodawkowej chemioterapii. 

Gohil 2015 [176] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gonzalez-Barca 2000 
[177] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gopal 2003 [179] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gopal 2007 [178] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono odrębnych wyników 

dla FL z opornością na RYT. 

Gopal 2014 [180] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono odrębnych wyników 

dla FL z opornością na RYT. 

Goss 1997 [181] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Gratwohl 2000 [182] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Grigg 2000 [183] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Grigg 2010 [184] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gutierrez-Aguirre 
2010 [185] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gutierrez-Delgado 
2001 [186] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Gyan 2009 [187] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Haas 1994 [188] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Haioun 1994 [189] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hamalainen 2009 
[190] 

Niewłaściwa metodyka 
W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 

w nim chorzy na FL. 

Hanel 2000 [191] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hanel 2002 [192] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hardingham 1995 
[193] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hassan 1999 [194] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Heizmann 2009 [195] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Helbig 2014 [196] Niewłaściwa populacja 
W badaniu oceniano odpowiedź na leczenie 

terapią zawierającą rytuksymab. 

Hermet 2015 [197] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hertzberg 2003 [198] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hill 2016 [199] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ho 1990 [200] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hoerr 2004 [201] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Holman 2012 [202] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Holtan 2007 [203] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Hosing 2003 [205] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hosing 2008 [206] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hosing 2009 [204] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Huijgens 1988 [208] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Huijgens 1991 [207] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Hyun 2014 [209] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Isidori 2016 [210]  Niewłaciwa metodyka Artykuł poglądowy. 

Jabbour 2005 [211] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Jantunen 2003 [215] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Jantunen 2006 [213] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Jantunen 2006a [212] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Jantunen 2006b [214] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Jo 2008 [216] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Jo 2012 [217] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Jonkhoff 2002 [218] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Josting 2000 [219] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kameoka 2012 [333] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kang 2007 [222] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie podano informacji, w jakim czasie 
od podania RYT wystąpiła progresja u chorych. 

Kang 2010 [221] Niewłaściwa interwencja W badaniu chorzy otrzymywali Y-ibrytumomab. 

Katipamula 2006 
[223] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kato 2009 [224] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kato 2010 [225] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Kato 2011 [226] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ke 2001 [227] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kebriaei 2011 [228] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Keeney 2007 [229] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kewalramani 2003 
[230] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kim 2007 [232] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kim 2009 [233] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kim 2011 [231] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kiratli 2007 [234] Niewłaściwa metodyka 
W badaniu oceniano stosowanie scyntygrafii Ga-67 

w ramach diagnostyki. 

Kiss 1997 [235] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Knauf 1996 [236] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kohda 2001 [237] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kornacker 2009 [238] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kothari 2014 [239] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kottaridis 2002 [240] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Krishnan 2006 [242] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Krishnan 2008 [241] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Krishnan 2010 [240] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Krishnan 2017 [244] Niewłaściwa populacja 

W badaniu nie podano informacji czy uczestniczyli 
w nim chorzy oporni na RYT (oporność w czasie 
leczenia RYT lub do 6 miesięcy od zakończenia 

terapii). 

Kuittinen 2005 [245] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Kumar 2011 [246] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Labar 2004 [247] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ladetto 2006 [248] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Lanza 2013 [249] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Lapez-Halgado 2004 
[250] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Laudi 2005 [251] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Laurenti 2004 [252] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

le Gouill 2011 [253] Niewłaściwa populacja 
RYT w ramach I linii podawano u 50% chorych, nie 
podano w jakim czasie wystąpiła progresja. Brak 

odrębnych wyników dla tej grupy chorych. 

Leger 2006 [254] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Lenain 2004 [255] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Lenz 2004 [257] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Lenz 2004a [256] Niewłaściwa populacja 
W badaniu uczestniczyli chorzy uprzednio 

nieleczeni. 

Lignon 2010 [258] Niewłaściwa interwencja 
W badaniu chorzy otrzymywali terapię zawierającą 

RYT. 

Liu 2010 [259] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Lopez 1999 [260] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Lum 2013 [261] Niewłaściwa metodyka W badaniu uczestniczył 1 chory na FL. 

Mabed 2006 [262] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Mahe 2003 [263] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Mahindra 2008 [264] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Majolino 1992 [265] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Marin 1997 [266] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Martin 2015 [267] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Matasar 2013 [268] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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McClune 2014 [269] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

McCoy 2004 [270] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Metzner 2013 [271] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Miglino 2001 [273] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Miguel 2016 [272] Niewłaściwa interwencja 
W badaniu chorzy otrzymywali 90-Y-ibrytumomab 

tiuksetan. 

Mileshkin 2005 [274] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Mohamed 2011 [275] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Moos 1998 [276] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Moreau 1996 [277] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Moreau 1998 [278] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Morschhauser 2010 
[279] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Moskowitz 1998 [280] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Mukhopadhyay 2012 
[281] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Musso 2010 [282] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nachbaur 2001 [284] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nachbaur 2005 [283] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nademanee 1994 
[288] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nademanee 1997 
[287] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nademanee 2000 
[286] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nademanee 2005 
[285] 

Niewłaściwa interwencja 
W badaniu chorzy otrzymywali 90-Y-ibritumomab 

tiuksetan. 

Nickenig 2006 [289] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nickenig 2007 [290] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Nieto 2012 [291] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Nivison-Smith 2005 
[292] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Oehler-Jahne 2008 
[293] 

Niewłaściwa interwencja 

W badaniu oceniano radioimmunoterapię 
stosowaną wraz z chemioterapią oraz ASCT u 

chorych. W badaniu uczestniczyło 27% chorych na 
FL. 

Ogura 1997 [294] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Oh 2016 [295] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono wyników na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Olivieri 2001 [297] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Olivieri 2004 [296] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Oyan 2005 [299] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Oyan 2006 [298] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Palmer 2011 [300] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Paltiel 2003 [301] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Papadopoulos 2005 
[302] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Park 2014 [303] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Patti 1993 [304] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Pennell 2006 [305] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Persoon 2010 [306] Niewłaściwa metodyka 
Celem badania była ocean wpływu ćwiczeń 

fizycznych na sprawność chorych poddawanych 
ASCT. 

Peters 2011 [307] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono wyników dla chorych 

na nietransformowanego FL opornych na RYT. 

Pham 2007 [308] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Phillips 2004 [309] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Poire 2010 [310] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Porrata 2001 [312] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Porrata 2008 [313] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Porrata 2010 [314] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Porrata 2016 [311] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Prince 1996a [315] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Prince 1996b [316] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Puig 2006 [317] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Qiao 2010 [318] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Rapoport 1992 [321] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Rapoport 1993 [322] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Rapoport 1997 [319] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Rapoport 2002 [320] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ratanatharathorn 
1994 [323] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Reddy 2012 [324] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Reddy 2014 [325] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Redondo 2014 [326] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Reid 2016 [327]   Niewłaściwa populacja 
W badaniu w obu grupach, chorzy na FL stanowili 

mniej niż 10% populacji ogólnej. 

Rifkin 2010 [328] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Robinson 2013 [329] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Rossi 1997 [330] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Rossini 2005 [331] Niewłaściwa metodyka 
Ocena zakażeń cytomegalowirusem po 

wykonanym ASCT. 

Ruiz-Arguelles 2003 
[332] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Rybka 2015 [333] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT. 
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Sabloff 2007 [334] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Samaras 2010 [335] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Samaras 2013 [336] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Santini 1999 [337] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sarkozy 2016 [338] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Satwani 2015 [339] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Schimmer 2000 [341] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Schimmer 2002 [340] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Schot 2006 [343] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Schot 2007 [342] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Schouten 1994 [344] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Schouten 2003 [345] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Schutt 2007 [346] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sebban 2008 [347] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sellner 2016 [348] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Seyfarth 2001 [349] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Shafey 2011 [350] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Shah 2015 [351] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sharp 1996 [352] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Shaughnessy 2013 
[353] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Shi 2015 [355] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Shi 2017 [354] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie uczestniczyli chorzy z populacji 

docelowej. 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Shim 2004 [356] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Shimoni 2012 [357] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Siddiqui 2006 [358] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sinitsyn 2009 [359] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sivgin 2013 [360] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Smeland 2016 [361] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Smith 1992 [362] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sora 2006 [363] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Srivastava 2011 [364] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Stewart 2001 [365] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Stiff 2011 [366] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Sugimoto 2016 [367] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT. 

Svoboda 2006 [368] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Tarella 1997 [371] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Tarella 1999 [372] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Tarella 2000a [369] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Tarella 2000b [370] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Tarella 2008 [374] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Tarella 2014 [373] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Thompson 2008 [375] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Tiwari 2007 [376] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Ulrickson 2009 [377] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Ungerstedt 2012 [378] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vaishampayan 2002 
[379] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Valtola 2015 [380] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Valtola 2016 [381] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Van Agthoven 2001 
[382] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

van Besien 2003 [383] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Van Besien 2004 
[384] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Varmavuo 2014 [385] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vellenga 2001 [386] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Verdonck 1997 [387] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Verdonck 1999 [388] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vignot 2007 [389] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Villela 2003 [390] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Visani 2011 [391] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vose 1990 [397] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vose 1992 [392] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vose 1998 [395] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vose 2001 [396] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vose 2005 [393] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Vose 2008 [394] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Voso 2000 [398] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Wadhwa 2005 [399] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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Badanie Powód wykluczenia Komentarz 

Wagner 2013 [400] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Wang 2016 [401] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Wheeler 1993 [402] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Wildes 2008 [403] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Wildes 2015 [404] Niewłaściwa metodyka Artykuł poglądowy 

William 2014 [405] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Witzens-Harig 2007 
[406] 

Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Yahng 2014 [407] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Yoon 2009 [408] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

You 2015 [409] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Zaucha 2008 [410] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 

Zhang 2014 [411] Niewłaściwa populacja 
W badaniu nie przedstawiono danych na temat 

oporności na RYT u chorych na FL. 
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 Skale oceny jakości badań 

Tabela 142. 
Kryteria Cook 

Kryteria Cook Tak/Nie 

Sprecyzowane pytanie badawcze:  

Przedstawienie zastosowanej strategii wyszukiwania:  

Predefiniowane kryteria włączania i wykluczania dla badań klinicznych:  

Krytyczna ocena wiarygodności badań klinicznych włączonych do analizy:  

Ilościowa i/lub jakościowa synteza wyników badań:  

Podsumowanie 

(ocena systematyczności przeglądu, konieczne spełnienie co najmniej 4 spośród 5 
wskazanych powyżej kryteriów) 

 

Tabela 143. 
Ocena jakości danych wg skali Jadad 

Pytanie 
Odpowiedź  

Tak/Nie 
Punktacja 

1/0 

Czy badanie opisano jako randomizowane?   

Czy badanie opisano jako podwójnie zaślepione?   

Czy podano informacje o utracie chorych z badania?   

Czy dodać 1 punkt za podany opis randomizacji i 
właściwą metodę? 

  

Czy dodać 1 punkt za podany opis zaślepienia i właściwą 
metodę? 

  

Czy odjąć 1 punkt za niewłaściwą metodę randomizacji?   

Czy odjąć 1 punkt za niewłaściwą metodę zaślepienia?   

SUMA PUNKTÓW  
 

Tabela 144. 
Ocena jakości danych wg skali NICE 

Pytanie 
Odpowiedź  

Tak/Nie 
Punktacja 

1/0 

1. Czy badanie było prowadzone w więcej niż jednym ośrodku?   

2. Czy hipoteza badawcza/cel badania jest jasno opisany?   

3. Czy kryteria włączenia i wykluczenia pacjentów są sprecyzowane?   

4. Czy zostały jasno zdefiniowane punkty końcowe?   
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Pytanie 
Odpowiedź  

Tak/Nie 
Punktacja 

1/0 

5. Czy dane były poprawnie analizowane?   

6. Czy w opisie badania znajduje się stwierdzenie, że pacjenci byli 
włączani kolejno? 

  

7. Czy opisano jasno wyniki badania?   

8. Czy wyniki przedstawiono w podziale na podgrupy pacjentów (np. 
wg stopnia zaawansowania choroby, charakterystyk pacjentów, innych 
czynników)? 

  

SUMA PUNKTÓW  

Tabela 145.  
Kwestionariusz Newcastle-Ottawa Scale (NOS) do oceny badań nierandomizowanych – 
wersja  dla badań kohortowych 

SKALA OCENY JAKOŚCI BADAŃ NEWCASTLE-OTTAWA – BADANIA KOHORTOWE 

Uwaga: badanie może otrzymać najwyżej jedną gwiazdkę za każdy numerowany element skali w kategoriach 

“Dobór próby” i “Punkt końcowy”. W kategorii „Porównywalność” można przyznać najwyżej dwie gwiazdki. 

Pytanie Odpowiedź Suma 

Dobór próby 

1) Reprezentatywność kohorty 

narażonej 

a) w pełni reprezentatywna w odniesieniu do 

przeciętnego ___ (proszę wpisać) w danej 

społeczności 

* 

…..  

(max. ****) 

b) w pewnym stopniu reprezentatywna w odniesieniu do 

przeciętnego ___ w danej społeczności 
* 

c) określona grupa użytkowników (np. pielęgniarki, 

wolontariusze) 
 

d) nie określono metody doboru kohorty  

2) Dobór kohorty bez 

narażenia 

a) z tego samego środowiska co narażona kohorta * 

b) z innego środowiska (z innej populacji)  

c) nie określono metody doboru kohorty bez narażenia  

3) Stwierdzenie narażenia 

a) dane pewne (np. dokumentacja zabiegu 

chirurgicznego) 
* 

b) ustrukturyzowany wywiad * 

c) raportowane przez chorego w formie pisemnej  

d) nie określono  

4) Wykazano, że badany punkt 

końcowy nie występował na 

początku badania? 

a) tak * 

b) nie  

Porównywalność 

a) w badaniu uwzględniono ____________ (proszę 

wybrać najbardziej istotny czynnik) 
* 

…..  

(max. **) 
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1) Porównywalność kohort na 

podstawie planu badania lub 

analizy 

b) w badaniu uwzględniono dodatkowy czynnik (to 

kryterium można zmodyfikować tak, aby dotyczyło 

innego istotnego czynnika) 

* 

Punkt końcowy 

1) Ocena wystąpienia punktu 

końcowego 

a) niezależna ocena z zaślepieniem * 

…..  

(max. ***) 

b) łączenie zapisów * 

c) raportowane przez chorego  

d) nie określono  

2) Czy okres obserwacji był 

odpowiednio długi, aby 

wystąpił punkt końcowy? 

a) tak (proszę wybrać odpowiedni okres obserwacji dla 

badanego punktu końcowego) 
* 

b) nie  

3) Poprawność obserwacji 

kohort 

a) pełna obserwacja – znane losy wszystkich chorych * 

b) małe prawdopodobieństwo błędu systematycznego 

na skutek utraty chorych z okresu obserwacji – 

niewielka liczba utraconych chorych - > ____ % 

ukończyło obserwację (proszę wybrać odpowiedni 

odsetek) lub odniesiono się losów chorych 

utraconych 

* 

c) < ____% ukończyło obserwację (proszę wybrać 

odpowiedni odsetek) i brak odniesienia do losów 

chorych utraconych 

 

d) nie określono  

Tabela 146. 
Skala AMSTAR 

Pytanie 

Publikacja 

 

1. 
Czy kryteria włączenia i wykluczenia zostały opracowane 

a priori? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

2. 
Czy selekcja publikacji i ekstrakcja danych była 

przeprowadzona przez 2 analityków? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

3. Czy przeprowadzono kompleksowy przegląd literatury? 
Tak 

Nie 
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Pytanie 

Publikacja 

 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

4. 
Czy w kryteriach włączenia odniesiono się do statusu 

publikacji? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

5. 
Czy przedstawiono listę badań włączonych i 

wykluczonych? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

6. Czy przedstawiono charakterystykę badań włączonych? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

7. 
Czy oceniono i udokumentowano jakość danych z badań 

włączonych? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

8. 
Czy na etapie formułowania wniosków uwzględniono 

jakość włączonych badań? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

9. 
Czy metody zastosowane do kumulacji danych z badań 

były odpowiednie? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

10. 
Czy oceniono ryzyko związane z błędem publikacji  

(publication bias)? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 
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Pytanie 

Publikacja 

 

Nie ma zastosowania 

11. Czy przedstawiono dane na temat konfliktu interesów? 

Tak 

Nie 

Nie można odpowiedzieć 

Nie ma zastosowania 

Suma punktów  

 <5 punktów - przegląd o niskiej jakości; 
 ≥5 punktów - przegląd o umiarkowanej jakości; 
 ≥9 punktów - przegląd o wysokiej jakości. 

 

Tabela 147. 
Kryteria oceny jakości danych wg wytycznych GRADE 

Rodzaj badania: 

 badanie z randomizacją = jakość wysoka 

 badanie obserwacyjne = jakość niska 

 jakiekolwiek inne dane = jakość bardzo niska 

Czynniki obniżające jakość danych: 

 poważne (–1) albo bardzo poważne (–2) ograniczenie jakości badania 

 ważna niezgodność wyników (–1) 

 umiarkowana (–1) lub duża (–2) niepewność co do możliwości odniesienia danych 

 nieprecyzyjne oszacowanie efektów lub zbyt mała liczba danych (–1) 

 duże prawdopodobieństwo, że część badań na dany temat nie została opublikowana (–1) 

Czynniki zwiększające jakość danych: 

 silny związek pomiędzy interwencją a punktem końcowym – statystycznie istotne ryzyko względne 

>2 (albo <0,5) oszacowane na podstawie zgodnych wyników ≥2 badań obserwacyjnych, bez 

prawdopodobnych czynników zakłócających mogących zmniejszyć zaobserwowany efekt (+1) 

 bardzo silny związek pomiędzy interwencją a punktem końcowym – statystycznie istotne ryzyko 

względne >5 (albo <0,2) na podstawie danych bezpośrednich, bez poważnych zastrzeżeń co do ich 

wiarygodności (+2)  

 wykazanie zależności efektu od dawki (+1) 

 wszystkie prawdopodobne, ale niewzięte pod uwagę czynniki zakłócające najprawdopodobniej 

zmniejszyły zaobserwowany efekt (+1) 
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Tabela 148. 
Ocena ryzyka błędu systematycznego według zaleceń Cochrane 

Domena 
Zakres oceny 

(informacje, które powinny znaleźć 
się w analizowanym badaniu) 

Ocena ryzyka 

Błąd systematyczny wynikający z selekcji (ang. selection bias) 

Losowy przydział do grup 
(ang. random sequence 

generation) 

Opis metody generowania sekwencji 
alokacji przedstawiony w sposób 
wystarczająco szczegółowy, aby 

umożliwić ocenę, czy przydział do grup 
był właściwy (grupy były 

porównywalne) 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko błędu 
 Ryzyko niemożliwe 

do określenia 

Utajnienie kodu 
randomizacji 

(ang. allocation 
concealment) 

Opis metody zastosowanej do ukrycia 
kolejności przydziału chorych do grup 

przedstawiony w sposób 
wystarczająco szczegółowy, aby 
ustalić, czy przydział można było 

przewidzieć z wyprzedzeniem lub w 
trakcie przydzielania chorych. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko błędu 
 Ryzyko niemożliwe 

do określenia 

Błąd systematyczny związany ze znajomością interwencji (ang. performance bias) 

Zaślepienie uczestników 
badania oraz badaczy. 
Ocena powinna zostać 

przeprowadzona dla 
każdego głównego punktu 

końcowego (lub klasy 
punktów końcowych) 

Opis wszystkich działań, jeżeli 
jakiekolwiek podjęto, w celi zaślepienia 

uczestników badania oraz badaczy. 
Jakakolwiek informacja związana z 

tym, czy zamierzone działania 
związane z zaślepieniem były 

skuteczne. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko błędu 
 Ryzyko niemożliwe 

do określenia 

Błąd systematyczny związany z oceną punktów końcowych (ang. detection bias) 

Zaślepienie oceny wyników 
badania. Ocena powinna 

zostać przeprowadzona dla 
każdego głównego punktu 

końcowego (lub klasy 
punktów końcowych) 

Opis wszystkich działań 
zastosowanych w celu zaślepienia 

badaczy oceniających wyniki badania. 
Jakakolwiek informacja związana z 

tym, czy zamierzone działania 
związane z zaślepieniem były 

skuteczne. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko błędu 
 Ryzyko niemożliwe 

do określenia 

Błąd systematyczny związany z wykluczeniem (dyskwalifikacją) (ang. attrition bias) 

Niepełne dane na temat 
wyników (np. brak informacji 

o tym, że wszyscy chorzy 
ukończyli badanie). Ocena 

powinna zostać 
przeprowadzona dla 

każdego głównego punktu 
końcowego (lub klasy 
punktów końcowych) 

Opis wyników dla każdego punktu 
końcowego, zawierający informację o 

utracie i wykluczeniu chorych z analizy. 
Stwierdzenie czy utrata i wykluczenie 

chorych było raportowane (liczba 
chorych w każdej z grup w porównaniu 

do całkowitej liczby chorych 
zrandomizowanych do grup) 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko błędu 
 Ryzyko niemożliwe 

do określenia 
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Domena 
Zakres oceny 

(informacje, które powinny znaleźć 
się w analizowanym badaniu) 

Ocena ryzyka 

Błąd systematyczny związany z raportowaniem (ang. reporting bias) 

Wybiórcze raportowanie 

Stwierdzenie jak analizowana była 
możliwość wybiórczego przedstawiania 
punktów końcowych (wyników) przez 

autorów badania i ich wnioski. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko błędu 
 Ryzyko niemożliwe 

do określenia 

Inne rodzaje błędów (ang. other bias) 

Inne źródła błędów 

Wskazanie innych ważnych kwestii 
związanych z błędem 

systematycznym, które nie zostały 
zawarte w ramach żadnej innej z 

domen. 

Jeżeli zostały one wskazane w 
protokole przeglądu, wyjaśnienia 

powinny zostać przedstawione dla 
każdego z nich. 

 Wysokie ryzyko 
błędu 

 Niskie ryzyko błędu 
 Ryzyko niemożliwe 

do określenia 
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Tabela 149. 
Klasyfikacja doniesień naukowych odnoszących się do terapii1 

Typ badania Rodzaj badania Opis podtypu 

Przegląd systematyczny RCT 
IA 

Metaanaliza na podstawie wyników przeglądu 
systematycznego RCT 

IB Systematyczny przegląd RCT bez metaanalizy 

Badanie eksperymentalne 

IIA 
Poprawnie zaprojektowana kontrolowana 
próba kliniczna z randomizacją2, w tym 

pragmatyczna próba kliniczna z randomizacją 

IIB 
Poprawnie zaprojektowana kontrolowana 

próba kliniczna z pseudorandomizacją 

IIC 
Poprawnie zaprojektowana kontrolowana 

próba kliniczna bez randomizacji3 

IID Badanie jednoramienne 

Badanie obserwacyjne z grupą 
kontrolną 

IIIA 
Przegląd systematyczny badań 

obserwacyjnych 

IIIB 
Poprawnie zaprojektowane prospektywne 
badanie kohortowe z równoczasową grupą 

kontrolną 

IIIC 
Poprawnie zaprojektowane prospektywne 
badanie kohortowe z historyczną grupą 

kontrolną 

IIID 
Poprawnie zaprojektowane retrospektywne 
badanie kohortowe z równoczasową grupą 

kontrolną 

IIIE 
Poprawnie zaprojektowane badanie kliniczno-

kontrolne (retrospektywne) 

Badanie opisowe 

IVA Seria przypadków - badanie pretest/posttest4 

IVB Seria przypadków - badanie posttest5 

IVC Inne badanie grupy pacjentów 

IVD Opis przypadku 

Opinia ekspertów V 
Opinia ekspertów w oparciu o doświadczenie 

kliniczne, badania opisowe oraz raporty 
panelów ekspertów 

1 Modyfikacja własna na podstawie: Undertaking systemic reviews of research on effectiveness: CRD 
guidelines for those carrying out or commissioning reviews. CRD report #4, University of York, York 
1996; 

2 Kontrolowana próba kliniczna z randomizacją, ang. randomised controlled trial, RCT; 
3 Kontrolowana próba kliniczna; 
4 Badanie typu pretest/posttest – badanie opisowe ze zbieraniem danych przed zastosowaniem 

ocenianego postępowania i po nim; 
5 Badanie typu posttest – badanie opisowe ze zbieraniem danych tylko po zastosowaniu ocenianego 

postępowania  
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 Wzory tabel do ekstrakcji wyników badań 

pierwotnych 

Tabela 150.  
Wzór tabeli do ekstrakcji danych dychotomicznych 

Badanie 
(publikacja) 

Okres 
obserwacji, 

[mies.] 

Interwencja Kontrola 
OR  

(95% CI) 
RD 

(95% CI) 
IS 

n (%) N n (%) N 

 

         

GRADE: jakość danych – , waga punktu końcowego – 

Tabela 151.  
Wzór tabeli do ekstrakcji danych ciągłych 

Badanie 
(publikacja) 

Okres 
obserwacji, 

mediana 
[mies.] 

Interwencja Kontrola 
MD 

(95% CI) 
IS 

Średnia, (SD) N Średnia, (SD) N 

 

        

GRADE: jakość danych –, waga punktu końcowego   
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 Sprawdzenie zgodności analizy klinicznej 

z minimalnymi wymaganiami opisanymi 

w Rozporządzeniu MZ w sprawie minimalnych 

wymagań 

Tabela 152. 
Sprawdzenie zgodności analizy klinicznej z Rozporządzeniem MZ w sprawie 
minimalnych wymagań 

Check-lista zgodności analizy klinicznej z minimalnymi wymaganiami przedstawionymi 
w Rozporządzeniu MZ w sprawie minimalnych wymagań 

Nr Zadanie 

Tak/Nie 

wraz z podaniem miejsca 
w dokumencie, gdzie dana 

informacja jest zamieszczona, np. 
nazwa rozdziału 

(w przypadku „Nie” konieczne 
uzasadnienie) 

1. 
Opis problemu zdrowotnego 

Tak, Analiza problemu decyzyjnego 
[12] 

2. Przegląd dostępnych w literaturze naukowej wskaźników 
epidemiologicznych, w tym współczynników zapadalności i 
rozpowszechnienia stanu klinicznego (chorobowość) 
wskazanego we wniosku, w szczególności odnoszących się do 
polskiej populacji 

Tak, Analiza problemu decyzyjnego 
[12] 

3. Opis technologii opcjonalnych, 
z wyszczególnieniem refundowanych technologii opcjonalnych, 
z określeniem sposobu i poziomu ich finansowania 

Tak, Analiza problemu decyzyjnego 
[12] 

4. Przegląd systematyczny badań pierwotnych 
wyselekcjonowanych w zakresie: 

 charakterystyki populacji, w której przeprowadzone były 
badania, zgodną z populacją docelową wskazaną we 
wniosku refundacyjnym; 

 charakterystyki technologii zastosowanych w badaniach, 
m.in. wnioskowaną technologią; 

 parametrów skuteczności i bezpieczeństwa, 
stanowiących przedmiot badań; 

 metodyki badań. 

Tak, Rozdział 3.4 i 3.5 

5. Wskazanie opublikowanych przeglądów systematycznych 
spełniających kryteria odnośnie do charakterystyki populacji i 
technologii medycznej 

Tak, Rozdział 3.3.3 

6. Porównanie z co najmniej jedną refundowaną technologią 
opcjonalną, a w przypadku braku refundowanej technologii 
opcjonalnej – z inną technologią opcjonalną 

Tak, Rozdziały od 3.10. do 3.14 

7. Wskazanie wszystkich badań spełniających kryteria selekcji 
badań pierwotnych do przeglądu  

Tak, Rozdział 3.4.3, 3.5.3 
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Check-lista zgodności analizy klinicznej z minimalnymi wymaganiami przedstawionymi 
w Rozporządzeniu MZ w sprawie minimalnych wymagań 

Nr Zadanie 

Tak/Nie 

wraz z podaniem miejsca 
w dokumencie, gdzie dana 

informacja jest zamieszczona, np. 
nazwa rozdziału 

(w przypadku „Nie” konieczne 
uzasadnienie) 

8. Opis kwerend przeprowadzonych w bazach bibliograficznych Tak, Rozdział 7.2 

9. Opis procesu selekcji badań, w szczególności liczby doniesień 
naukowych wykluczonych 
w poszczególnych etapach selekcji oraz przyczyn wykluczenia 
na etapie selekcji pełnych tekstów – w postaci diagramu 

Tak, Rozdziały 3.3, 3.4, 3.5 

10. Charakterystykę każdego z badań włączonych do przeglądu w postaci tabelarycznej, 
z uwzględnianiem: 

10.1 Opisu metodyki badania w tym wskazania czy dane badanie 
zostało zaprojektowane w metodyce umożliwiającej wskazanie 
wyższości / równoważności / niemniejszej skuteczności 
technologii wnioskowanej od technologii opcjonalnej 

Tak, Rozdział 7.6 

10.2 Kryteriów selekcji osób podlegających rekrutacji do badania Tak, Rozdział 7.6. 

10.3 Opisu procedury przypisania osób badanych do technologii Tak, Rozdział 7.6 

10.4 Charakterystyki grupy osób badanych Tak, Rozdział 7.6. 

10.5 Charakterystyki procedur, którym zostały poddane osoby 
badane 

Tak, Rozdział 7.6. 

10.6 Wykazu wszystkich parametrów podlegających ocenie w 
badaniu 

Tak, Rozdział 7.6. 

10.7 Informacji na temat odsetka osób, które przestały uczestniczyć 
przed jego zakończeniem 

Tak, Rozdział 7.6. 

10.8 Wskazania źródeł finansowania badania Tak, Rozdział 7.6. 

11. Zestawienie wyników uzyskanych w każdym z badań w 
zakresie zgodnym z kryteriami selekcji badań pierwotnych w 
odniesieniu do parametrów skuteczności i bezpieczeństwa w 
postaci tabelarycznej 

Tak, Rozdziały od 3.10. do 3.14 

12. Informacje na temat bezpieczeństwa skierowane do osób 
wykonujących zawody medyczne, aktualne na dzień złożenie 
wniosku, pochodzące w szczególności ze źródeł stron 
internetowych URPLWMiPB (Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), 
EMA (ang. European Medicines Agency – Europejska Agencja 
Leków), FDA (ang. Food and Drug Administration – 
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) 

Tak, Rozdział 3.15 

Źródło: opracowanie własne 
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