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 . أین یمكنني العثور على مزید من المعلومات؟ 8 

 حول ھذه الدراسة على المواقع المدرجة أدناه:  یمكنك العثور على مزید من المعلومات
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367794 
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003208-59/results 
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-in-

combination-with-carboplatin-26891.html 

إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن نتائج ھذه الدراسة، فإن العنوان الكامل للورقة التي وصفناھا ھنا ھو:  
الحرشفیة المتقدمة   NSCLCأتیزولیزوماب باالقتران مع كاربوبالتین و ناب باكلیتاكسیل في حاالت “
)IMpower131مؤلفو األوراق العلمیة ھم: روبرت جوت،  ): النتائج من تجربة المرحلة الثالثة العشوائیة ."

فیدیریكو كابوزو، إیھور فینیشینكو، دانییل سترویاكوفسكي، دیلفیس رودریغیز أبرو، وآخرین. تم نشر  
 . 1360إلى  1351، في الصفحات من 15المجلد رقم   مجلة أورام الصدر،األوراق في 

 
 لدراسة؟ بمن یمكنني االتصال إذا كانت لدي أسئلة حول ھذه ا  

 إذا كان لدیك المزید من األسئلة بعد قراءة ھذا الملخص: 
وامأل نموذج االتصال:   ForPatientsplatformقم بزیارة  •

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-in-
combination-with-carboplatin-26891.html 

 المحلي.   Rocheاتصل بممثل في مكتب  •
 

 إذا كنت قد شاركت في ھذه الدراسة ولدیك أي أسئلة حول النتائج:
 العمل في مستشفى الدراسة أو العیادة. تحدث مع طبیب الدراسة أو فریق  •

 
 إذا كانت لدیك أسئلة حول عالجك الخاص: 

 تحدث إلى الطبیب المسؤول عن عالجك. •
 

 من نظم ھذه الدراسة ودفع ثمنھا؟
؛ مقرھم الرئیسي في بازل،  F. Hoffmann-La Roche Ltdتم تنظیم ھذه الدراسة ودفع تكالیفھا من قبل شركة 

 سویسرا.
 

 العنوان الكامل للدراسة ومعلومات التعریف األخرى

العنوان الكامل لھذه الدراسة ھو: "دراسة عن أتیزولیزوماب باالقتران مع كاربوبالتین + باكلیتاكسیل أو 
كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل مقارنة مع كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل في المشاركین في المرحلة الرابعة من  

 ."[IMpower131] (NSCLC)الرئة الحرشفیة غیر الصغیرة الخالیا سرطان 
 

 ."IMpower131تُعرف الدراسة باسم "
 

 .GO29437رقم البروتوكول لھذه الدراسة ھو:   •
 .NCT02367794لھذه الدراسة ھو:  ClinicalTrials.govمعرف  •
 . 59-003208-2014لھذه الدراسة ھو:  EudraCTرقم  •

 



 12من   11صفحة   2020تاریخ ملخص الشخص العادي:سبتمبر  
 

تم اإلبالغ عن اآلثار   
الجانبیة األكثر شیوًعا في 

 ھذه الدراسة 

 المجموعة أ 
 أتیزولیزوماب باإلضافة إلى 
 كاربوبالتین + باكلیتاكس 

 شخًصا)  332(إجمالي 

 المجموعة ب 
 أتیزولیزوماب بلس 
كاربوبالتین + ناب  

 باكلیتاكسیل 
 شخًصا)  334(إجمالي 

 المجموعة ج 
كاربوبالتین + ناب  

 باكلیتاكسیل 
 شخًصا)  334(إجمالي 

خالیا الدم الحمراء  أقل من 
 الطبیعیة 

36 % 
 ) 332من 118(

51 % 
 ) 334من  169(

54 % 
 ) 334من 179(

 % 39 فقدان الشعر 
 ) 332من 128(

33 % 
 ) 334من 111(

30 % 
 ) 334من 100(

أقل من خالیا الدم البیضاء 
 الطبیعیة 

13 % 
 ) 332من 44(

35 % 
 ) 334من 116(

36 % 
 ) 334من 120(

 % 22 الشعور بالغثیان (الدوار)
 ) 332من 74(

34 % 
 ) 334من 113(

27 % 
 ) 334من 90(

 % 24 الشعور باإلرھاق 
 ) 332من 80(

22 % 
 ) 334من 73(

22 % 
 ) 334من 73(

أقل من خالیا الدم الطبیعیة  
المتسببة في تكوین جلطات  

 الدم (الصفائح الدمویة) 
14 % 

 ) 332من 46(
26 % 

 ) 334من 86(
26 % 

 ) 334من 88(

 % 22 شھیة أقل 
 ) 332من 72(

19 % 
 ) 334من 62(

19 % 
 ) 334من 65(

براز مائي رخو متكرر  
 (إسھال) 

19 % 
 ) 332من 64(

19 % 
 ) 334من 63(

19 % 
 ) 334من 63(

 % 17 ضعف أو نقص الطاقة 
 ) 332من 58(

13 % 
 ) 334من 45(

16 % 
 ) 334من 53(

انخفاض عدد الصفائح  
 الدمویة في الدم 

11 % 
 ) 332من 38(

17 % 
 ) 334من 55(

17 % 
 ) 334من 58(

 

 
 أعراض جانبیة أخرى 

یمكنك العثور على معلومات حول اآلثار الجانبیة األخرى (غیر الموضحة في األقسام أعاله) على مواقع الویب المدرجة في  
 . 8انظر القسم  - نھایة ھذا الملخص 

 
 

 . كیف ساعدت ھذه الدراسة في البحث؟ 6

الحرشفیة.  NSCLCشخًصا یعانون من  1021المعلومات المقدمة ھنا مأخوذة من دراسة واحدة أجریت على  
 أتیزولیزوماب باإلضافة إلى العالج الكیمیائي.و   NSCLCساعدت ھذه النتائج الباحثین في معرفة المزید عن 

 
بشكل عام، أظھرت ھذه الدراسة أنھ بالنسبة لألشخاص الذین عولجوا بأتزولیزوماب باإلضافة إلى العالج الكیمیائي  

القائم على البالتین، فإن السرطان لدیھم یستغرق وقتًا أطول حتى یزداد سوًءا ویعیشون لفترة أطول قلیالً من  
 األشخاص الذین تلقوا العالج الكیمیائي بمفرده. 

 
لدى المزید من األشخاص الذین تلقوا األتیزولیزوماب باإلضافة إلى العالج الكیمیائي آثار جانبیة مقارنة  كان 

بأولئك الذین تلقوا العالج الكیمیائي بمفرده. لم یكن لدى األشخاص في ھذه الدراسة أي آثار جانبیة جدیدة لم تظھر 
 أو العالج الكیمیائي في دراسات أخرى. من قبل لدى األشخاص الذین تناولوا عقار أتزولیزوماب 

 . ھل ھناك خطط لدراسات أخرى؟ 7
تُجرى حالیًا دراسات أخرى تبحث في سالمة وتأثیرات أتیزولیزوماب. تبحث ھذه الدراسات في استخدام أتیزولیزوماب في  

 مواقف مختلفة، على سبیل المثال: 
 جنبًا إلى جنب مع العالجات األخرى  •
 یتم تناولھ قبل أو بعد عالج آخر، للمساعدة في عمل العالج اآلخر بشكل أفضل   •
 ألنواع أخرى من سرطان الرئة  •
 الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.  NSCLCیُعطى للناس كأول عالج لـ  •
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٪) من األشخاص في كل  1( 100من كل   1یوضح الجدول أدناه اآلثار الجانبیة الخطیرة التي حدثت في أكثر من 
 مجموعة. بعض الناس لدیھم أكثر من عرض جانبي خطیر.

 
تم اإلبالغ عن آثار جانبیة   

 خطیرة في ھذه الدراسة 
 المجموعة أ 

 أتیزولیزوماب باإلضافة إلى 
 

 كاربوبالتین + باكلیتاكس 
 شخًصا)  332(إجمالي 

 المجموعة ب 
 أتیزولیزوماب بلس 

 
كاربوبالتین + ناب  

 باكلیتاكسیل 
 شخًصا)  334(إجمالي 

 المجموعة ج 
كاربوبالتین + ناب  

 باكلیتاكسیل 
 شخًصا)  334(إجمالي 

حمى وكمیات أقل من  
المعتاد من خالیا الدم  

 البیضاء 

5 % 
 ) 332من  15(

4 % 
 ) 334من  13(

2 % 
 ) 334من 5(

التھاب الرئتین (التھاب  
 رئوي)

3 % 
 ) 332من 11(

3 % 
 ) 334من 10(

  ٪ 1أقل من 
 ) 334من 2(

عدوى في الرئتین (التھاب 
 رئوي)

2 % 
 ) 332من 5(

2 % 
 ) 334من 6(

2 % 
 ) 334من 6(

من  كمیات أقل من المعتاد 
 خالیا الدم الحمراء 

2 % 
 ) 332من 5(

2 % 
 ) 334من 6(

  ٪ 1أقل من 
 ) 334من 2(

 % 1 فقدان الماء (الجفاف) 
 ) 332من 4(

  ٪ 1أقل من 
 ) 334من 1(

  ٪ 1أقل من 
 ) 334من 2(

براز مائي رخو متكرر  
 (إسھال) 

  ٪ 1أقل من 
 ) 332من 3(

1 % 
 ) 334من 4(

  ٪ 1أقل من 
 ) 334من 3(

 

 
 توفي بعض األشخاص في الدراسة بسبب اآلثار الجانبیة التي قد تكون مرتبطة بأحد أدویة الدراسة: 

 المجموعة أ  ٪) في  3شخًصا ( 332من أصل   9توفي   •
 المجموعة ب  ٪) في 1شخًصا ( 334من أصل  4توفى  •
 . المجموعة ج ٪) في 1شخًصا ( 334من أصل  3توفى  •

 
وھذا معروض في الرسم البیاني  –أثناء الدراسة، توقف بعض األشخاص عن تناول أدویتھم بسبب اآلثار الجانبیة 

 أدناه.
 

 اآلثار الجانبیة؟كم عدد األشخاص الذین توقفوا عن تناول أدویتھم بسبب 

 
 

 اآلثار الجانبیة األكثر شیوًعا 
 

ھذه ھي اآلثار الجانبیة العشر األكثر  –یوضح ھذا الجدول اآلثار الجانبیة األكثر شیوًعا المتعلقة باألدویة التي یتم تناولھا 
 . بعض الناس لدیھم أكثر من عرض جانبي. شیوًعا في جمیع مجموعات العالج

 

 المجموعة ب
أتیزولیزوماب باإلضافة إلى كاربوبالتین 
 + ناب باكلیتاكسیل

 المجموعة ج
 كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل

 %)27شخًصا ( 332من  88
 المجموعة أ
أتیزولیزوماب باإلضافة إلى كاربوبالتین 
 + باكلیتاكسیل

 %)31شخًصا ( 334من  102

 %)17شخًصا ( 334من  58
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 ، ما مقدار الوقت الذي عاشھ األشخاص في الدراسة؟  في المتوسط 

 
 . 2018حتى أكتوبر  2015تم جمع ھذه المعلومات من یونیو 

 
 %). 66شخًصا ( 343من أصل  228، توفي المجموعة بفي   •
 %). 72شخًصا ( 340من أصل  245، توفي المجموعة جفي  •

 
جمیع النتائج األخرى یعرض ھذا القسم فقط النتائج الرئیسیة من ھذه الدراسة. یمكنك العثور على معلومات حول 

 ).8على مواقع الویب المدرجة في نھایة ھذا الملخص (انظر القسم 
 
 

 . ما ھي اآلثار الجانبیة؟ 5

 اآلثار الجانبیة ھي مشاكل طبیة (مثل الشعور بالدوار) قد تحدث أثناء الدراسة. 
 الجانبیة مرتبطة بالعالجات في الدراسة. تم وصفھا في ھذا الملخص ألن طبیب الدراسة یعتقد أن اآلثار  •
 لم یكن كل األشخاص في ھذه الدراسة یعانون من جمیع اآلثار الجانبیة. •
 قد تكون اآلثار الجانبیة المتعلقة بالعالج طفیفة إلى خطیرة للغایة. •
 یمكن أن تختلف اآلثار الجانبیة التي یصابون بھا من شخص آلخر.  •
اآلثار الجانبیة المذكورة ھنا مأخوذة من ھذه الدراسة الفردیة. لذا، قد تختلف اآلثار من المھم أن تدرك أن   •

 الجانبیة الموضحة ھنا عن تلك التي تظھر في دراسات أخرى، أو تلك التي تظھر في منشورات األدویة.
 یتم سرد اآلثار الجانبیة الخطیرة والشائعة في األقسام التالیة.  •

 
 خطیرة أعراض جانبیة 

یعتبر التأثیر الجانبي "خطیًرا" إذا كان مھدًدا للحیاة، أو یحتاج إلى رعایة في المستشفى، أو یسبب مشاكل دائمة، أو  
 یحتاج إلى عالج باألدویة لمنع مشاكل دائمة. 

 
األقل  %) من المشاركین أثر جانبي خطیر واحد على 18شخص ( 100من كل  18خالل ھذه الدراسة، كان لدى 

مرتبط بالدواء الذي یتم تناولھ. یظھر في الرسم البیاني عدد األشخاص الذین ظھرت علیھم آثار جانبیة خطیرة في 
 كل مجموعة.

 كم عدد األشخاص الذین لدیھم على األقل آثار جانبیة خطیرة؟

 
 

 المجموعة ب
أتیزولیزوماب باإلضافة إلى كاربوبالتین 
 + ناب باكلیتاكسیل

 المجموعة ج
 كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل

 بدایة الدراسة

 شھور 14.2

 شھور 13.5

 المجموعة ب
أتیزولیزوماب باإلضافة إلى كاربوبالتین + ناب 
 باكلیتاكسیل

 المجموعة ج
 كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل

 ٪)23شخًصا ( 332من  77
 المجموعة أ
 أتیزولیزوماب باإلضافة إلى كاربوبالتین + باكلیتاكسیل

 %)21شخًصا ( 334من  70

 %)11شخًصا ( 334من  35
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حوالي   -  2018) وقت تحلیل المعلومات الموضحة في ھذا الملخص (ینایر تُظھر الرموز الموجودة في الجدول الزمني ( 
 أشھر من بدء الدراسة).  4سنوات و   3بعد  -  2018عامین ونصف بعد بدء الدراسة، وأكتوبر 

 
عندما یتوقف األشخاص في الدراسة عن تناول العالج، ُطلب منھم العودة إلى مركز الدراسة الخاص بھم لمزید من  •

 الزیارات للتحقق من صحتھم العامة. ھذه الزیارات مھمة لتحدید المدة التي یعیشھا األشخاص في ھذه الدراسة. 

 
 

 . ماذا كانت نتائج ھذه الدراسة؟ 4
 

  مقدار الوقت الذي مضى بین بدء العالج وتفاقم السرطان في :ما1السؤال 
 ? المجموعة جو   المجموعة ب 

درس الباحثون مقدار الوقت الذي مضى قبل أن یتفاقم السرطان (بمعنى آخر، انتشر إلى جزء آخر من الجسم، أو  
أجروھا) في مجموعتین من انتشر إلى أبعد من ذلك، أو زاد حجمھ كما ھو موضح في عملیات المسح التي 

. تم جمع ھذه المعلومات من جمیع األشخاص في كال المجموعتین من المجموعة جو   المجموعة ب–المجموعات
 .2018حتى ینایر  2015یونیو 

شھًرا، في المتوسط (في بعض األشخاص استغرق  6.3، أصبح السرطان أسوأ بعد حوالي المجموعة بفي  •
 شھًرا).  6.3سوأ، وفي البعض اآلخر أصبح أسوأ قبل األمر وقتًا أطول لیصبح أ

شھًرا، في المتوسط (في بعض الناس استغرق األمر  5.6، أصبح السرطان أسوأ بعد حوالي المجموعة جفي  •
 شھًرا). 5.6وقتًا أطول لیصبح أسوأ، وفي البعض اآلخر أصبح أسوأ قبل 

 العالج وتفاقم السرطان؟ في المتوسط، ما مقدار الوقت الذي مضى بین بدء 

 
 

 . 2018حتى ینایر  2015تم جمع ھذه المعلومات من یونیو 
 
 

 في ھذه الدراسة?  المجموعة ج و المجموعة ب: ما مقدار الوقت الذي عاشھ األشخاص في 2السؤال 

. تم جمع ھذه المجموعة جواألشخاص في  المجموعة بقارن الباحثون أیًضا متوسط عمر األشخاص في  
 . 2018حتى أكتوبر  2015المعلومات من جمیع األشخاص في كال المجموعتین من یونیو 

 
 شھًرا في المتوسط بعد بدء العالج.  14.2حوالي  المجموعة بعاش األشخاص في   •
 شھًرا في المتوسط بعد بدء العالج.  13.5حوالي   المجموعة ج عاش األشخاص في  •
بعض األشخاص عاشوا لفترة أطول والبعض اآلخر  ھذه األرقام لكل مجموعة عالج ھي متوسطات، مما یعني أن  •

 عاش لفترة أقصر. 
 فقد یكون سببھ الصدفة.  - ف ما إذا كان ھذا فرقًا حقیقیًا ال نعر •

 

 المجموعة ب
أتیزولیزوماب باإلضافة إلى كاربوبالتین 
 + ناب باكلیتاكسیل

 المجموعة ج
 كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل

 بدایة الدراسة

 شھور 6.3

 شھور 5.6



 12من   7صفحة   2020تاریخ ملخص الشخص العادي:سبتمبر  
 

 . ماذا حدث خالل الدراسة؟ 3
 أثناء الدراسة، تم اختیار األشخاص بشكل عشوائي بواسطة الكمبیوتر للحصول على عالج من بین ثالثة عالجات. 

 كانت مجموعات العالج ھي: 
 العالج الكیمیائي الحالي) (أتیزولیزوماب (دواء جدید) باإلضافة إلى كاربوبالتین + باكلیتاكسیل  المجموعة أ:  •
 العالج الكیمیائي الحالي) (أتیزولیزوماب (دواء جدید) باإلضافة إلى كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل  المجموعة ب:  •
 العالج الكیمیائي الحالي) (كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل  المجموعة ج:  •

 
 یة. یوضح ھذا الجدول عدد األشخاص الذین تناولوا كل عالج دراسة، وعدد المرات التي تم فیھا تناول األدو

 
 المجموعة أ  

 
أتیزولیزوماب باإلضافة  

 إلى 
 كاربوبالتین + باكلیتاكسیل 

 المجموعة ب 
 

 أتیزولیزوماب باإلضافة إلى 
كاربوبالتین + ناب  

 باكلیتاكسیل 

  المجموعة ج
كاربوبالتین + ناب  

 باكلیتاكسیل 

عدد األشخاص في ھذه  
المجموعة (تم اختیارھم  

 بواسطة الكمبیوتر) 
338 343 340 

عدد األشخاص الذین  
 334 334 332 تناولوا ھذا الدواء 

 الحقن في الورید  الحقن في الورید   الحقن في الورید  كیف تناول األدویة 
متى تم تناول األدویة في  

  3كل دورة عالج مدتھا 
 أسابیع 

 أتیزولیزوماب: الیوم األول 
 كاربوبالتین: الیوم األول 
 باكلیتاكسیل: الیوم األول 

 أتیزولیزوماب: الیوم األول 
 كاربوبالتین: الیوم األول 
ناب باكلیتاكسیل: األیام  

األول، الثامن، والخامس  
 عشر

 كاربوبالتین: الیوم األول 
ناب باكلیتاكسیل: األیام  

األول، الثامن، والخامس  
 عشر

 

 
 وما ھي الخطوات التالیة.  -تُظھر ھذه الصورة مزیًدا من المعلومات حول ما حدث في الدراسة حتى اآلن  

 

 
 

 العالج الفحص

اختیار األشخاص 
الذین لدیھم 
NSCLC 

للمشاركة في 
ئیة الدراسة

شوا
الع

 

 المجموعة أ
شخًصا یتناولون أتزولیزوماب باإلضافة إلى  338

 كاربوبالتین + باكلیتاكسیل

 المجموعة ب
باإلضافة إلى  شخًصا یتناولون أتزولیزوماب 343

 باكلیتاكسیل-كاربوبالتین + ناب

 المجموعة ج
-شخًصا یتناولون كاربوبالتین + ناب 340

 اكلیتاكسیلب

 2015یونیو 
 بدایة الدراسة

 2020نوفمبر 
 سنوات ونصف 5بعد 
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 . من شارك في ھذه الدراسة؟ 2

 الحرشفیة. NSCLCشخًصا یعانون من   1021في ھذه الدراسة، شارك 
 فیما یلي مزید من المعلومات حول األشخاص الذین شاركوا في الدراسة. 

 

 
 

 یمكن لألشخاص المشاركة في الدراسة في حالة: 
تسمى "متقدمة" ألن السرطان انتشر من حیث بدأ إلى الخالیا   –حرشفیة متقدمة NSCLCكانوا مصابین بحالة   •

 القریبة، أو،إلى أجزاء أخرى من الجسم 
 لم یتلقوا العالج الكیمیائي لسرطان الرئة المتقدم من قبل  •
 لقد سمحوا لطبیبھم بأخذ عینات من ورمھم (أورامھم)  •
 أما سرطان الرئة:  •

o  لم تحدث تغیرات (طفرات) في الجینات المسماةEGFR  أوALK:أو ، 
o  حدثت طفرات فيEGFR  أوALK أدویة تناولوھا لعالج سرطان الرئة مع ھذه الطفرات لم  أي و

 تنجح أو تسببت في العدید من اآلثار الجانبیة التي كان علیھم التوقف عن تناولھا. 
 

 ال یمكن للناس المشاركة في الدراسة في حالة: 
 إصابتھم بسرطان انتشر إلى الدماغ أو النخاع الشوكي ولم یتم عالجھ.  •
 حیث یھاجم الجھاز المناعي أجسادھم. إصابتھم بمرض  •
 قیامھم بتناول أي أدویة قبل ذلك مثل أتیزولیزوماب.  •

 
 

82% 18% 

 1021من أصل  835
شخًصا شاركوا كانوا من 

 الرجال

 1021من أصل  186
شخًصا شاركوا كانوا من 

 النساء

 عاًما 65 منتصف العمر:
 عاًما 86إلى  23من  الفئة العمریة:
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حوالي   -  2018) وقت تحلیل المعلومات الموضحة في ھذا الملخص (ینایر تُظھر الرموز الموجودة في الجدول الزمني ( 
 الدراسة). أشھر من بدء  4سنوات   3بعد  -  2018عامین ونصف بعد بدء الدراسة، وأكتوبر 

 
دولة في أوروبا وأمریكا الوسطى وأمریكا الجنوبیة وأمریكا   26مستشفى وعیادة في  317أجریت الدراسة في  

 الشمالیة وآسیا وأسترالیا. 
 

 تُظھر ھذه الخریطة البلدان التي أجریت فیھا ھذه الدراسة.  
 

 

 الجدول الزمني للدراسة

 2015یونیو 
 -بدایة الدراسة 

یتناول المریض 
األول دواء 

 الدراسة

 2018ینایر 
تم تحلیل النتائج حول 
المدة التي یستغرقھا 
 السرطان حتى یتفاقم

 2020نوفمبر 
النتھاء التاریخ المتوقع 
 الدراسة

 2018أكتوبر 
تم تحلیل النتائج حول 
 النجاة واآلثار الجانبیة

 األرجنتین •
 أسترالیا•
 النمسا•
 بلجیكا•
 البرازیل•
 بلغاریا•
 كندا•
 تشیلي•
 فرنسا•

 ألمانیا•
 إسرائیل•
 إیطالیا•
 الیابان•
 التفیا•
 لیتوانیا•
 المكسیك•
 ھولندا•
 بیرو•

 البرتغال•
 االتحاد الروسي•
 سنغافورة•
 سلوفكیا•
 أسبانیا•
 تایوان•
 أوكرانیا•
 الوالیات المتحدة•
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 المستخدمة في ھذه الدراسة ھي:   العالج الكیمیائيكانت أدویة 
 تین" - بال  - بو  -كاربوبالتین: یُنطق كما في "كار   •

o  .یعتبر ھذا العقار ھو دواء العالج الكیمیائي البالتیني 
o الحمض النووي. ھذا یمنع الخلیة السرطانیة من االنقسام   –على المادة الوراثیة في الخلیة  یؤثر الكاربوبالتین

 إلى خلیتین جدیدتین ویقتلھا.
 یل" -تاكس-لي -باكلیتاكسیل: یُنطق كما في "باك •

o  .یعمل باكلیتاكسیل عن طریق منع الخالیا السرطانیة من االنقسام إلى خالیا جدیدة. وھذا یمنع نمو الورم 
 یل" -تاكس-لي -باك-باكلیتاكسیل: تُنطق كما في "ناب ناب •

o  .یجمع ھذا الدواء بین باكلیتاكسیل وبروتین یسمى األلبومین، مما یساعد الباكلیتاكسیل في الوصول إلى األورام 
o عن طریق منع الخالیا السرطانیة من االنقسام إلى خالیا جدیدة، وبالتالي یمنع نمو   باكلیتاكسیل-یعمل ناب

 الورم. 
 
 

 ما الذي أراد الباحثون اكتشافھ؟
باإلضافة إلى العالج الكیمیائي مع العالج الكیمیائي   أجرى الباحثون ھذه الدراسة لمقارنة األتیزولیزوماب •

"ما ھي نتائج   4لمعرفة مدى نجاح أتزولیزوماب باإلضافة إلى العالج الكیمیائي (انظر القسم  –بمفرده 
 الدراسة؟").

o باكلیتاكسیل) في -تناول األشخاص أتیزولیزوماب مع العالج الكیمیائي (كاربوبالتین + ناب
لمعرفة ما إذا كان ھذه التولیفة ستعمل بشكل أفضل من العالج الكیمیائي وحده  المجموعة ب

 الحرشفیة. NSCLC) لألشخاص الذین یعانون من المجموعة ج(
عن طریق التحقق من عدد األشخاص الذین یعانون من آثار جانبیة في   -أرادوا أیًضا معرفة مدى أمان األدویة   •

 "ما ھي اآلثار الجانبیة؟"). 5ھا (انظر القسم كل مجموعة عالج ومعرفة مدى خطورت
 

 كانت األسئلة الرئیسیة التي أراد الباحثون اإلجابة علیھا ھي: 
 وتفاقم السرطان؟   المجموعة جو المجموعة ب ما مقدار الوقت بین بدء العالج في  .1
 ھذه الدراسة)? (كما تم قیاسھ خالل المجموعة ج و  المجموعة ب ما المدة التي عاشھا األشخاص في  .2

 
 

 أي نوع من الدراسة كانت ھذه؟
". ھذا یعني أنھ قبل بدء ھذه الدراسة، تم اختبار أتزولیزوماب على عدد صغیر من األشخاص  3المرحلة كانت ھذا دراسة "

إما أتزولیزوماب مع العالج   NSCLC. في ھذه الدراسة، أخذ عدد أكبر من األشخاص المصابین بـ NSCLCالمصابین بـ 
على عدد كبیر من األشخاص لمعرفة ما إذا كان الدواء   3الكیمیائي أو العالج الكیمیائي بمفرده. یتم إجراء دراسات المرحلة 

تتم الموافقة علیھ" من قبل السلطات الصحیة كعالج یمكن أن  یعمل بشكل أفضل من العالج المعتاد، وھو آمن بما یكفي لكي "
 یصفھ طبیبك.

 
". ھذا یعني أنھ قد تقرر بالصدفة أي األدویة سیحصل علیھا األشخاص في الدراسة. یؤدي االختیار  عشوائیة كانت الدراسة "

األشخاص في مجموعات الدراسة مزیًجا مشابًھا  العشوائي لألدویة التي یتناولھا األشخاص إلى زیادة احتمال أن تكون أنواع 
(على سبیل المثال، األعمار المتشابھة، واألعراق المتشابھة). بخالف األدویة المختلفة التي تُعطى لألشخاص في كل  

 مجموعة، كانت جمیع الرعایة األخرى متشابھة. 
 

األشخاص المشاركین في الدراسة واألطباء الذین شملتھم الدراسة  ". وھذا یعني أن كالً من تسمیة مفتوحة كانت ھذه دراسة "
 یعرفون أیًا من أدویة الدراسة كان األشخاص یتناولونھا.

 
 متى وأین أجریت الدراسة؟ 

. في وقت كتابة ھذا الملخص، ال  2018أكتوبر  3. یتضمن ھذا الملخص النتائج الكاملة حتى 2015بدأت الدراسة في یونیو 
 یزال أطباء الدراسة یجمعون المعلومات حول سالمة الدواء. 
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 . معلومات عامة حول ھذه الدراسة1 
 

 لماذا أجریت ھذه الدراسة؟
المسمى "الحرشفیة" عقاًر یسمى العالج الكیمیائي الذي یقتل الخالیا   NSCLCعادةً ما یتناول األشخاصالمصابون بنوع 

وعادةً ما توجد   - السرطانیة أو یوقف نمو الخالیا السرطانیة. تصف كلمة "الحرشفیة" نوع خالیا الرئة المصابة بالسرطان  
 سرطانات الخالیا الحرشفیة في مركز الرئة. 

 
یمكن لھذا   -یقتل الخالیا السرطانیة باستخدام البالتین "العالج الكیمیائي القائم على البالتین" یُطلق على العالج الكیمیائي الذي 

ومع ذلك، قد یعمل العالج الكیمیائي   النوع من العالج استخدام نوعین مختلفین من أدویة العالج الكیمیائي یتم تناولھما معًا.
بعض األحیان، قد ال یعمل على اإلطالق وقد ال تتاح  لفترة قصیرة فقط ثم یتفاقم السرطان مرة أخرى. في 

 لألشخاص المصابین بسرطان الرئة فرصة الحیاة لفترة طویلة. 
 

بشكل أكثر فعالیة، ولمساعدة   –تقلیص الورم   –ھناك حاجة إلى أدویة جدیدة لتكون قادرة على عالج السرطان 
یعتبر  األشخاص أیًضا من إدارة السرطان بشكل أفضل. الناس على الحیاة لفترة أطول. إذا تقلص الورم، فقد یتمكن

 األدویة التي تساعد الجھاز المناعي لدى الشخص على مھاجمة الخالیا السرطانیة.العالج المناعي نوع جدید من
قد   قد یعمل العالج المناعي بشكل أفضل لدى بعض األشخاص أكثر من غیرھم، أو قد یعمل لفترة قصیرة فقط.

ب قدرة الخالیا السرطانیة على "االختباء" من الجھاز المناعي و / أو تعلم الھروب من ھجمات  یكون ھذا بسب
 الجھاز المناعي. 

 
یمكن لبعض أنواع العالج الكیمیائي "تنبیھ" الجھاز المناعي، لذا فمن المرجح أن "یعثر على" الخالیا السرطانیة. یمكن أن  

 العالج الكیمیائي العالج المناعي على العمل بشكل أفضل في مھاجمة الخالیا السرطانیة. یساعد تناول العالج المناعي مع 
 

في ھذه الدراسة، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان تلقي العالج المناعي (أتیزولیزوماب) مع العالج الكیمیائي  
باحثون أیًضا معرفة ما إذا  الحرشفیة على الحیاة لفترة أطول. أراد ال NSCLCسیساعد األشخاص المصابین بـ  

لم یتناول األشخاص في ھذه   من العالج الكیمیائي بمفرده. كانت ھذه التولیفة ستوقف نمو السرطان لفترة أطول
 الدراسة أدویة أخرى لسرطان الرئة قبل المشاركة في ھذه الدراسة. 

 
 

 ما ھي األدویة التي یتم دراستھا؟
نظرت ھذه الدراسة في تولیفات مختلفة من عقار جدید (العالج المناعي) وأدویة العالج الكیمیائي الحالي في ثالث مجموعات  

 الحرشفیة:  NSCLCمن األشخاص الذین یعانون من سرطان الخالیا الصغیرة 
 عالج الكیمیائي الحالي) ال(كاربوبالتین + باكلیتاكسیل عقار جدید) باإلضافة إلى ( أتیزولیزوماب  المجموعة أ:  •
 العالج الكیمیائي الحالي) (كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل  (عقار جدید) باإلضافة إلى : أتیزولیزوماب  المجموعة ب  •
 العالج الكیمیائي الحالي). (كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل المجموعة ج:  •

 

 
 
 

 ھو العقار الذي تتم دراستھ ھنا باالقتران مع العالج الكیمیائي: أتیزولیزوماب
 ماب".  - و  - لیز  -زو   -ت    - یُنطق "أتزولیزوماب" كما في "أ  •

o .یعتبر ھذا العقار نوع من العالج المناعي 
o   (توقف) یحارب الجھاز المناعي في الجسم أمراًضا مثل السرطان. ومع ذلك، یمكن للخالیا السرطانیة أن تمنع

مما یعني أن الجھاز المناعي قادر   - الجھاز المناعي عن مھاجمة السرطان. یحّل أتیزولیزوماب ھذا االنسداد 
 على محاربة الخالیا السرطانیة. 

o ماب، قد یصبح الورم (السرطان) أصغر. عندما یتناول األشخاص أتزولیزو 

 المجموعة ب المجموعة أ

 أتیزولیزوماب
 باإلضافة إلى

كاربوبلیشن + 
 باكلیتاكسیل

 أتیزولیزوماب
 باإلضافة إلى

-كاربوبلیشن + ناب
 باكلیتاكسیل

 المجموعة ج

-كاربوبلیشن + ناب
 باكلیتاكسیل
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 معلومات أساسیة عن ھذه الدراسة 

 ھذه الدراسة؟لماذا أجریت 
تم إجراء ھذه الدراسة لمقارنة كیفیة عمل ثالث مجموعات من األدویة لدى األشخاص المصابین بنوع من  •

 ) والذي یُسمى "الحرشفیة":NSCLC"سرطان الرئة ذو الخالیا غیر الصغیرة" (
o   أي منالعقار قید الدراسة، المسمى "أتزولیزوماب"، یؤخذ مع: 

   "أو العالج الكیمیائي الحالي المسمى "كاربوبالتین + باكلیتاكسیل 
   "العالج الكیمیائي الحالي المسمى "كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل 

o  .(كاربوبالتین + ناب باكلیتاكسیل) عالج كیمیائي موجود بمفرده 

یمكن مقارنة تأثیرات تم تقسیم األشخاص إلى ثالث مجموعات دراسیة كما ھو موضح ھنا، بحیث  •
 مجموعات األدویة المختلفة.

 
 

 دولة.  26شخًصا في   1021ضّمت ھذه الدراسة  •
 ماذا كانت النتائج؟ 

 وكانت النتائج الرئیسیة كما یلي: •

شھًرا في المتوسط بعد بدء   6.3، لم یتفاقم السرطان لمدة المجموعة ببالنسبة لألشخاص في   –
 . المجموعة ج شھًرا في المتوسط لألشخاص في  5.6العالج، مقارنةً بحوالي 

شھًرا في المتوسط منذ بدایة الدراسة، مقارنةً   14.2حوالي  المجموعة بعاش األشخاص في   –
 المجموعة ج. شھًرا في المتوسط في  13.5بحوالي 

 شخاص الذین كانوا یعانون من آثار جانبیة؟كم عدد األ
 %) من آثار جانبیة خطیرة مرتبطة بعالجھم.23شخًصا ( 332من أصل  77: عانى  المجموعة أ  •
 %) من آثار جانبیة خطیرة مرتبطة بعالجھم.21شخًصا ( 334من أصل  70عانى   المجموعة ب:  •

 %) من آثار جانبیة خطیرة مرتبطة بعالجھم.11شخًصا ( 334من أصل  35: عانى  المجموعة ج  
 . 2020أن تنتھي في نوفمبر  في وقت كتابة ھذا الملخص، ال تزال الدراسة جاریة. ومن المتوقع  •

 
 
 

 المجموعة ب المجموعة أ 

 أتیزولیزوماب
 باإلضافة إلى
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 12من   1صفحة   2020تاریخ ملخص الشخص العادي:یولیو 
 

 ملخص نتائج التجارب السریریة

دراسة حول عقار أتیزولیزوماب (العالج المناعي) مع العالج الكیمیائي مقارنةً بالعالج  
بنوع من سرطان الرئة یسمى "سرطان الرئة  الكیمیائي بمفرده في األشخاص المصابین 

 )" NSCLCذو الخالیا غیر الصغیرة الحرشفیة ( 
 

 
 العنوان الكامل للدراسة. انظر نھایة الملخص للحصول على 

 

 حول ھذا الملخص 
  -یعد ھذا ملخًصا لنتائج تجربة سریریة (تسمى "دراسة" في ھذا المستند) 

 مكتوب من أجل: 
 أفراد من الجمھور و •
 األشخاص الذین شاركوا في الدراسة.   •
 

 یستند ھذا الملخص إلى معلومات معروفة في وقت كتابة ھذا الملخص. 

 

 الملخص محتویات 

معلومات عامة حول ھذه  .1
 الدراسة 

من شارك في ھذه   .2
 الدراسة؟ 

 ماذا حدث خالل الدراسة؟  .3
ماذا كانت نتائج ھذه  .4

 الدراسة؟ 
 ما ھي اآلثار الجانبیة؟ .5
كیف ساعدت ھذه  .6

 الدراسة في البحث؟ 
ھل ھناك خطط لدراسات   .7

 أخرى؟ 
أین یمكنني العثور على   .8

 مزید من المعلومات؟ 
 

 المصطلحات قائمة 
•  NSCLC   سرطان =

الرئة ذو الخالیا غیر  
 الصغیرة

 
 

ویتضمن ھذا الملخص النتائج الكاملة التي تم تحلیلھا   2015بدأت الدراسة في یونیو 
. في وقت كتابة ھذا الملخص، كانت ھذه الدراسة  2018وفي أكتوبر   2018في ینایر 

یقدم ھذا الملخص النتائج الكاملة  -العالج  ال تزال جاریة، وال یزال األشخاص یتلقون 
 لجزء من الدراسة فقط. 

قد تختلف نتائج ھذه الدراسة عن الدراسات األخرى التي أجریت على نفس 
العقار. ال یمكن أن تخبرنا إحدى الدراسات كل شيء عن مدى أمان العقار  

الدراسات  ومدى نجاحھ. یتطلب األمر الكثیر من األشخاص في العدید من 
 الكتشاف كل ما نحتاج إلى معرفتھ.

 
ھذا یعني   –ھذا یعني أنھ ال یجب علیك اتخاذ قرارات بناًء على ھذا الملخص  

 أنھ ال یجب علیك اتخاذ قرارات بناًء على ھذا الملخص 

 
 نوجھ الشكر لألشخاص الذین شاركوا في ھذه الدراسة 

الباحثین في اإلجابة عن أسئلة مھمة حول نوع من سرطان الرئة یسمى "سرطان الرئة ذو  ساعد األشخاص الذین شاركوا 
تم أخذه مع مجموعات   – "أتزولیزوماب" (عالج مناعي)   -) وطب جدید قید الدراسة  NSCLCالخالیا غیر الصغیرة" (

 مختلفة من العالج الكیمیائي . 
 


