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 מי ארגן ושילם על המחקר הזה? 
; המטה הראשי שלהם נמצא בבזל,  F. Hoffmann-La Roche Ltdהמחקר אורגן ושולם על ידי 

 שוויץ. 
 

 הכותרת המלאה של המחקר ומידע מזהה אחר 

 A Study of Atezolizumab in Combination With“הכותרת המלאה של המחקר היא: 
Carboplatin + Paclitaxel or Carboplatin + Nab-Paclitaxel Compared With Carboplatin + 

Nab-Paclitaxel in Participants With Stage IV Squamous Non-Small Cell Lung Cancer 
(NSCLC) [IMpower131]”. 

 
 ’. IMpower131המחקר מוכר בשם ‘ 

 
 GO29437מספר הפרוטוקול של המחקר הוא:   •
 NCT02367794של המחקר הוא:  The ClinicalTrials.govמזהה  •
 . 2014-003208-59של המחקר הוא:  EudraCTמספר  •
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 . כיצד עזר מחקר זה למחקר הכללי? 6

קשקשתי. תוצאות אלו NSCLCאנשים עם  1021המידע המוצג כאן נלקח ממחקר בודד של 
 בתוספת כימותרפיה.   atezolizumabועל  NSCLC עזרו לחוקרים ללמוד על 

 
בתוספת כימותרפיה מבוססת  atzolizumabבסך הכל, מחקר זה הראה כי אצל אנשים שקיבלו  

פלטינה, לקח לסרטן יותר זמן להחמיר והם חיו מעט יותר מאנשים שקיבלו רק טיפול  
 כימותרפיה. 

 
בנוסף לטיפול כימותרפיה סבלו מתופעות לוואי  atezolizumabיותר אנשים שקיבלו  

ות שלא  מאלושקיבלו טיפול כימותרפי בלבד. לאנשים במחקר זה לא היו תופעות לוואי חדש
 או טיפול כימותרפי במחקרים אחרים.  atezolizumabנראו קודם לכן בקרב אנשים שנטלו 

 . האם קיימות תכניות למחקרים אחרים? 7

. מחקרים אלה בוחנים  atezolizumabנערכים מחקרים אחרים הבודקים את הבטיחות וההשפעות של 
 במצבים שונים, למשל:  atezolizumab-את השימוש ב 

 יחד עם טיפולים אחרים   •
 ניתנים לפני או אחרי טיפול אחר, כדי לעזור לטיפול האחר לפעול טוב יותר   •
 סוגים אחרים של סרטן ריאות  •
 שהתפשט לחלקים אחרים בגוף.  NSCLC-ניתנים לאנשים כטיפול ראשון ב •

 
 . איפה ניתן למצוא מידע? 8 

 לגבי מחקר זה באתרים הרשומים להלן:  ניתן למצוא מידע נוסף 
• 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 

אם תרצו פרטים נוספים לגבי תוצאות המחקר, הכותרת המלאה של המאמר שתיארנו  
קשקשתי מתקדם   -ב Nab-Paclitaxel-ו Carboplatinבשילוב עם  Atezolizumab“היא: 

)IMpower131 תוצאות מניסוי אקראי בשלב :(III".  :מחברי המאמר המדעי הםRobert 
Jotte, Federico Cappuzzo, Ihor Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-

Abreuואחרים המאמר פורסם ב ,Journal of Thoracic Oncology,  בעמודים 15כרך ,
1351 -  1360 . 

 
 עם מי אוכל ליצור קשר לגבי שאלות על מחקר זה? 

 קריאת סיכום זה:אם יש לכם שאלות נוספות לאחר 
ומלאו את טופס יצירת הקשר:  ForPatientsplatformהיכנסו אל  •

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

 .Rocheצרו קשר עם הנציג המקומי של משרדי  •
 

 השתתפתם במחקר ויש לכם שאלות לגבי התוצאות: אם 
 שוחחו עם רופא או צוות המחקר בבית החולים או בקליניקה. •

 
 אם יש לכם שאלות לגבי הטיפול שלכם:

 שוחחו עם הרופא האחראי על הטיפול שלכם. •
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נתון  -במהלך המחקר, חלק מהאנשים הפסיקו ליטול את התרופה שלהם בגלל תופעות לוואי 
 זה מוצג בגרף שלהלן.

 
 כמה אנשים הפסיקו ליטול את התרופה שלהם בגלל תופעות לוואי?  

 
 

 תופעות הלוואי הנפוצות ביותר
 

תופעות   10אלו הן  - הטבלה מציגה את תופעות הלוואי הנפוצות ביותר הקשורות לתרופות שניטלו 
 . לחלק מהאנשים הייתה יותר מתופעת לוואי אחת. הלוואי השכיחות ביותר בכל קבוצות הטיפול 

 
תופעות הלוואי   

השכיחות ביותר 
 שדווחו במחקר זה 

 Aקבוצה  
Atezolizumab plus  

carboplatin + 
paclitaxel 

 אנשים בסך הכל)  332)

 Bקבוצה  
Atezolizumab plus  
carboplatin + nab-

paclitaxel 
 אנשים בסך הכל)  334)

 Cקבוצה  
Carboplatin + 
nab-paclitaxel 

אנשים בסך   334)
 הכל) 

כמות נמוכה מהרגיל  
 תאי דם אדומים של 

36% 
 ) 332מתוך  118(

51% 
 ) 334מתוך  169(

54% 
 ) 334מתוך  179(

 39% נשירת שיער 
 ) 332מתוך  128(

33% 
 ) 334מתוך  111(

30% 
 ) 334מתוך  100(

כמות נמוכה מהרגיל  
 של תאי דם לבנים 

13% 
 ) 332מתוך  44(

35% 
 ) 334מתוך  116(

36% 
 ) 334מתוך  120(

 22% הרגשת בחילה 
 ) 332מתוך  74(

34% 
 ) 334מתוך  113(

27% 
 ) 334מתוך  90(

 24% עייפות 
 ) 332מתוך  80(

22% 
 ) 334מתוך  73(

22% 
 ) 334מתוך  73(

כמות נמוכה מהרגיל  
של תאי דם  

המעורבים ביצירת 
 )plateletsטסיות דם (

14% 
 ) 332מתוך  46(

26% 
 ) 334מתוך  86(

26% 
 ) 334מתוך  88(

 22% אובדן תיאבון 
 ) 332מתוך  72(

19% 
 ) 334מתוך  62(

19% 
 ) 334מתוך  65(

צואה מימית תכופה  
 (שלשולים) 

19% 
 ) 332מתוך  64(

19% 
 ) 334מתוך  63(

19% 
 ) 334מתוך  63(

חולשה או היעדר  
 אנרגיה 

17% 
 ) 332מתוך  58(

13% 
 ) 334מתוך  45(

16% 
 ) 334מתוך  53(

נמוך של  מספר 
 טסיות בדם 

11% 
 ) 332מתוך  38(

17% 
 ) 334מתוך  55(

17% 
 ) 334מתוך  58(

 

 
 תופעות לוואי אחרות 

ניתן למצוא מידע לגבי תופעות לוואי אחרות (שאינן מופיעות בסעיפים הקודמים) באתרים המפורטים  
 ). 8ראה סעיף  – בסוף סיכום זה

 
 

 Bקבוצה 
Atezolizumab plus 
carboplatin + nab-paclitaxel 

 Cקבוצה 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

 )27%אנשים ( 332מתוך  88
 Aקבוצה 

Atezolizumab plus 
carboplatin + paclitaxel 

 )31%אנשים ( 334מתוך  102

 )17%אנשים ( 334מתוך  58
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תופעת לוואי    ) שהשתתפו במחקר היתה18%אנשים ( 100מתוך כל  18-במהלך מחקר זה, ל
חמורה אחת לפחות שקשורה לתרופה שנטלו. מספר האנשים שסבלו מתופעות לוואי חמורות  

 בכל קבוצה מוצג בתרשים.

 לכמה מהאנשים היתה תופעת לוואי חמורה אחת לפחות?

 
 

  100מתוך  1-הטבלה שלהלן מציגה את תופעות הלוואי החמורות שהתרחשו אצל יותר מ 
 מהאנשים הייתה יותר מתופעת לוואי חמורה אחת.) אנשים בכל קבוצה. לחלק 1%(

 
תופעות לוואי חמורות   

 שדווחו במחקר זה 
 Aקבוצה  

Atezolizumab plus  
carboplatin + 

paclitaxel 
 אנשים בסך הכל)  332)

 Bקבוצה  
Atezolizumab plus  
carboplatin + nab-

paclitaxel 
 אנשים בסך הכל)  334)

 Cקבוצה  
Carboplatin + 
nab-paclitaxel 

אנשים בסך   334)
 הכל) 

חום וכמויות נמוכות  
מהרגיל של תאי דם  

 לבנים 

5% 
 )332מתוך   15(

4% 
 ) 334מתוך  13(

2% 
 )334מתוך  5(

דלקת ריאות  
)pneumonitis ( 

3% 
 ) 332מתוך  11(

3% 
 ) 334מתוך  10(

 1% -פחות מ
 )334מתוך  2(

דלקת ריאות  
)pneumonia ( 

2% 
 )332מתוך  5(

2% 
 )334מתוך  6(

2% 
 )334מתוך  6(

כמויות נמוכות 
של תאי דם   מהרגיל
 אדומים 

2% 
 )332מתוך  5(

2% 
 )334מתוך  6(

 1% -פחות מ
 )334מתוך  2(

 1% התייבשות 
 )332מתוך  4(

 1% -פחות מ
 )334מתוך  1(

 1% -פחות מ
 )334מתוך  2(

צואה מימית תכופה  
 (שלשולים) 

 1% -פחות מ
 )332מתוך  3(

1% 
 )334מתוך  4(

 1% -פחות מ
 )334מתוך  3(

 

 
 חלק מהאנשים במחקר מתו כתוצאה מתופעות לוואי שקשורות אולי לאחת מתרופות המחקר: 

 נפטרו  Aקבוצה ) ב3%אנשים ( 332מתוך  9  •
 נפטרו Bקבוצה ) ב1%אנשים ( 334מתוך  4 •
 נפטרו. Cקבוצה ) ב1%אנשים ( 334מתוך  3 •

 

 Bקבוצה 
Atezolizumab plus carboplatin + 
nab-paclitaxel 

 Cקבוצה 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

 )23%אנשים ( 332מתוך  77
 Aקבוצה 

Atezolizumab plus carboplatin + 
paclitaxel 

 )21%אנשים ( 334מתוך  70

 )11%אנשים ( 334מתוך  35
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 במחקר זה? Cקבוצה  ו Bקבוצה כמה זמן חיו אנשים מ :2שאלה 

 Cקבוצה והאנשים ב Bמקבוצה החוקרים גם ערכו השוואה בין אורך החיים של האנשים 
 . 2018ועד אוקטובר  2015בממוצע. מידע זה נאסף מכל האנשים בשתי הקבוצות מיוני 

 
 חודשים מתחילת התרופה.  14.2חיו בממוצע סביב  Bמקבוצה האנשים  •
 חודשים מתחילת התרופה.  13.5חיו בממוצע סביב   Cקבוצה האנשים מ  •
מהאנשים חיו תקופה  חלק מספרים אלו לגבי כל קבוצת טיפול הם ממוצעים, מה שאומר ש •

 ארוכה יותר ויש אנשים שחיו תקופה קצרה יותר. 
 ההבדל יכול היה להיגרם במקרה.  -איננו יודעים אם זה הבדל אמיתי   •

 
 בממוצע, כמה זמן חיו האנשים שהשתתפו המחקר? 

 
 . 2018עד אוקטובר   2015מידע זה נאסף מיוני 

 
 ) נפטרו. 66%אנשים (  343מתוך  B ,228קבוצה ב  •
 ) נפטרו. 72%אנשים (  340מתוך  C, 245קבוצה ב •

 
ניתן למצוא מידע לגבי כל התוצאות סעיף זה מציג רק את התוצאות העיקריות של מחקר זה. 
 ). 8האחרות באתרים המפורטים בסוף סיכום זה (ראה סעיף 

 
 

 . מה היו תופעות הלוואי? 5

 תופעות לוואי הן בעיות רפואיות (כגון תחושת סחרחורת) העלולות לקרות במהלך המחקר.
הלוואי היו קשורות לטיפולים  הן מתוארות בסיכום זה מכיוון שרופא המחקר מאמין שתופעות  •

 במחקר.
 לא כל האנשים שהשתתפו במחקר זה סבלו מכל תופעות הלוואי.  •
 תופעות לוואי הקשורות לטיפול עשויות להיות קלות עד חמורות מאוד.  •
 תופעות הלוואי שמהן הם סובלים יכולות להיות שונות מאדם לאדם.  •
כאן הן ממחקר יחיד זה. לכן, תופעות חשוב להיות מודעים לכך שתופעות הלוואי המדווחות  •

הלוואי המוצגות כאן עשויות להיות שונות מאלו שנראו במחקרים אחרים, או לתופעות  
 המופיעות בעלוני התרופות.

 תופעות לוואי חמורות ושכיחות מפורטות בסעיפים הבאים. •
 

 תופעות לוואי חמורות 
חיים, מחייבת טיפול בבית חולים, גורמת לבעיות  תופעת לוואי נחשבת 'חמורה' אם היא מסכנת 

 מתמשכות או מחייבת לטיפול בתרופות כדי למנוע בעיות מתמשכות.
 

 Bקבוצה 
Atezolizumab plus carboplatin + 
nab-paclitaxel 

 Cקבוצה 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

התחלת 
 המחקר

 חודשים 14.2

 חודשים 13.5
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כשנתיים וחצי   -  2018) מראות שהמידע המוצג בסיכום זה נותחו (ינואר הסמלים של ציר הזמן ( 
 חודשים לאחר תחילת המחקר).  4-שנים ו  3 -  2018לאחר תחילת המחקר, ובאוקטובר 

 
כאשר אנשים במחקר הפסיקו את הטיפול, הם התבקשו לחזור למרכז המחקר שלהם לביקורים   •

נוספים כדי לבדוק את בריאותם הכללית. ביקורים אלו חשובים לקביעת אורך החיים של האנשים  
 שהשתתפו במחקר. 

 
 

 . מה היו תוצאות המחקר? 4
 

 ?Cקבוצה ו Bקבוצה כמה זמן עבר מתחילת הטיפול והחמרת הסרטן בקרב  :1שאלה 

החוקרים בדקו כמה זמן עבר לפני שהסרטן החמיר (במילים אחרות, התפשט לחלק אחר בגוף,  
 Cקבוצה ו Bקבוצה -התפשט רחוק יותר או גדל כפי שמראות הסריקות) בשתיים מהקבוצות

 . 2018ועד ינואר   2015מידע זה נאסף מכל האנשים בשתי הקבוצות מיוני  
חודשים בממוצע, (בקר חלק מהאנשים משך הזמן  6.3-, הסרטן החמיר לאחר כBקבוצה ב •

 חודשים). 6.3היה ארוך יותר ובקרב אחרים ההחמרה אירעה בפרק זמן קצר יותר מאשר 
חודשים בממוצע, (בקר חלק מהאנשים משך הזמן  5.6-, הסרטן החמיר לאחר כCקבוצה ב •

 חודשים). 5.6היה ארוך יותר ובקרב אחרים ההחמרה אירעה בפרק זמן קצר יותר מאשר 
 בממוצע, כמה זמן עבר מתחילת הטיפול והחמרת הסרטן?

 
 

 . 2018עד ינואר   2015מידע זה נאסף מיוני 

 טיפול סינון

בחירת האנשים 
 NSCLCעם 

שייקחו חלק 
 במחקר

 Aקבוצה 
 atezolizumab plusקיבלו  338

carboplatin + paclitaxel 

 Bקבוצה 
 atezolizumab plusקיבלו  343

carboplatin + nab-paclitaxel 

 Cקבוצה 
-carboplatin + nabקיבלו  340

paclitaxel 

 2015יוני 
 התחלת המחקר

 2020נובמבר 
 לאחר חמש וחצי שנים

ות
אי

קר
א

 

 Bקבוצה 
Atezolizumab plus 
carboplatin + nab-paclitaxel 

 Cקבוצה 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

 התחלת המחקר

 חודשים 6.3

 חודשים 5.6
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 אנשים יכלו להשתתף במחקר אם:
הנקרא 'מתקדם' בגלל שהסרטן התפשט מהמקום שבו הוא  –קשקשתי  NSCLCהיה להם   •

 התחיל לתאים סמוכים, או לחלקי גוף אחרים 
 הם לא קיבלו טיפול כימותרפי לטיפול בסרטן המתקדם לפני המחקר •
 הם הרשו לרופא שלהם לקחת דגימות של הגידול(ים)  •
 סרטן הריאות: •

o  לא עבר שינויים (מוטציות) בגנים הנקראיםEGFR   אוALK:או , 
o היו לו מוטציות ב-EGFR  אוALK כל התרופות שהם נטלו לטיפול בסרטן ריאות עם ו

מוטציות אלו לא פעלו או גרמו להרבה תופעות לוואי שהיה עליהם להפסיק לקחת 
 אותן.

 
 אנשים לא יכלו להשתתף במחקר אם:

 שהתפשט למוח או לחוט השדרה שלא טופל. היה להם סרטן  •
 הייתה להם מחלה שבה מערכת החיסון תקפה את גופם.  •
 . atezolizumabהם נטלו בעבר תרופות כלשהן שפועלות כמו  •

 
 

 . מה קרה במהלך המחקר?3
 במהלך המחקר, האנשים נבחרו באופן אקראי, על ידי מחשב, לקבלת אחד מתוך שלושה טיפולים. 

 קבוצות הטיפול היו: 
טיפול כימותרפי  (  carboplatin+ paclitaxel(תרופה חדשה) ובנוסף  A : atezolizumabקבוצה   •

 קיים) 
טיפול  ) carboplatin + nab-paclitaxel (תרופה חדשה) ובנוסף B: atezolizumabקבוצה  •

 כימותרפי קיים) 
 כימותרפי קיים) טיפול )C  :carboplatin + nab-paclitaxelקבוצה  •

 
 הטבלה מציגה את מספר האנשים שקיבלו את הטיפול הניסיוני ואת תדירות נטילת התרופה. 

 
 Aקבוצה   

Atezolizumab plus 
carboplatin + 

paclitaxel 

 Bקבוצה  
Atezolizumab plus 
carboplatin + nab-

paclitaxel 

 Cקבוצה  
 carboplatin + 
nab-paclitaxel 

מספר האנשים 
בקבוצה זו (נבחרו על  

 ידי מחשב) 
338 343 340 

מספר האנשים שנטלו 
 334 334 332 את התרופה הזאת 

כיצד התקבלה 
 הזרקה לווריד  הזרקה לווריד   הזרקה לווריד  התרופה 

מתי נלקחו התרופות  
בכל אחד ממחזורי  

 3הטיפול שארכו 
 שבועות 

Atezolizumab 1: יום 
Carboplatin 1: יום 

Paclitaxel 1: יום 

Atezolizumab 1: יום 
Carboplatin 1: יום 

Nab-paclitaxel ימים :
1 ,8 ,15 

Carboplatin 1: יום 
Nab-paclitaxel :

 15, 8, 1ימים 
 

 
 ומהם השלבים הבאים.  -התמונה מציגה מידע נוסף לגבי מה שקרה במחקר עכ כה  
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 . מי נטל חלק במחקר? 2

 קשקשתי. NSCLCאנשים עם  1021במחקר השתתפו 
 להלן מידע נוסף על האנשים שנטלו חלק במחקר.

 

 
 

 ארגנטינה •
 אוסטרליה•
 אוסטריה•
 בלגיה•
 ברזיל•
 בולגריה•
 קנדה•
 צ'ילה•
 צרפת•

 גרמניה•
 ישראל•
 איטליה•
 יפן•
 לטביה•
 ליטא•
 מקסיקו•
 הולנד•
 פרו•

 פורטוגל•
 הפדרציה של רוסיה•
 סינגפור•
 סלובקיה•
 ספרד•
 טיוואן•
 אוקראינה•
 ארצות הברית•

82% 18% 

האנשים  1021מתוך  835
שלקחו חלק במחקר היו 

 גברים

האנשים  1021מתוך  186
שלקחו חלק במחקר היו 

 נשים

 שנים 65 גיל חציוני:
 שנים 86עד  23 טווח גילאים:
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 מתי ואיפה נערך המחקר?  
.  2018באוקטובר,  3. סיכום זה כולל את התוצאות המלאות שהתקבלו עד 2015המחקר החל ביוני 

 רופאי המחקר עדין אוספים מידע לגבי הבטיחות של התרופה. בזמן כתיבת הסיכום. 
 
 

 
 

כשנתיים וחצי   -  2018) מראות שהמידע המוצג בסיכום זה נותחו (ינואר הסמלים של ציר הזמן ( 
 חודשים לאחר תחילת המחקר).  4-שנים ו  3 -  2018לאחר תחילת המחקר, ובאוקטובר 

 
מדינות באירופה, מרכז אמריקה, דרום   26-בתי חולים ומרפאות ב 317-המחקר התקיים ב

 אמריקה, צפון אמריקה, אסיה ואוסטרליה.
 

 מפה זו מציגה את המדינות שבהן נערך מחקר זה. 
 

 ציר הזמן של המחקר

2015יוני   
 -התחלת המחקר 
מטופל ראשון 

מקבל את תרופת 
 המחקר

 2018ינואר 
נותחו התוצאות של 

משך הזמן שעבר עד 
 שהסרטן החמיר

 2020נובמבר 
 צפי סיום המחקר

 2018אוקטובר 
תוצאות לגבי ניתוח 

הישארות בחיים 
 ותופעות לוואי
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o   מערכת החיסון של הגוף נלחמת במחלות כמו סרטן. אולם, תאי סרטן יכולים לחסום
  - משחררת חסם  Atezolizumab(לעצור) את תקיפה הסרטן על ידי המערכת החיסונית. 

 והמשמעות היא שהמערכת החיסונית מסוגלת להילחם בתאי הסרטן. 
o  כאשר אנשים נוטליםAtezolizumabי לקטון. , הגידול שלהם (הסרטן) עשו 

 קיימות שבהן השתמשו במחקר זה היו:   כימותרפיותתרופות 
• Carboplatin:  טין’ -פלא-בו-שמבטאים אותה ‘קאר 

o  .התרופה היא תרופה כימותרפית על בסיס פלטינה 
o Carboplatin  ה–משפיעה על החומר הגנטי בתא-DNA  התרופה מונעת את התפצלות .

 אותו. תא הסרטן לשני תאים חדשים והורגת 
• Paclitaxel: אל' - טאקס-לי - שמבטאים אותה 'פאס 

o Paclitaxel   פועלת על ידי עצירת התפצלות תאי הסרטן לתאים חדשים. העצירה חוסמת
 את צמיחת הגידול. 

• Nab-paclitaxel:  אל'-טאקס -לי-פאס -שמבטאים אותה 'נאב 
o  תרופה זו משלבתpaclitaxel ) עם חלבון הנקרא אלבומיןalbumin)המסייע ל , -

paclitaxel  .להגיע לגידולים 
o Nab-paclitaxel   פועלת על ידי עצירת התפצלות תאי הסרטן לתאים חדשים, וכך חוסמת

 את צמיחת הגידול. 
 
 

 מה רצו החוקרים לגלות?
עם   atezolizumab plusהחוקרים ערכו מחקר זה על מנת להשוות את הטיפול הכימותרפי  •

  atezolizumab plus -על מנת לגלות את טיב הטיפול הכימותרפי ב –טיפול כימותרפי בלבד 
 "מה היו תוצאות המחקר?". 4(עיינו בפרק  

o  התרופהAtezolizumab  ) ניטלה עם טיפול כימותרפיcarboplatin + nab-
paclitaxelקבוצה ) על ידי אנשים בB  על מנת לראות האם השילוב יעבוד טוב יותר

 קשקשתי. NSCLC) לגבי אנשים עם Cקבוצה מאשר טיפול כימותרפי בלבד (
על ידי בדיקת מספר האנשים הסובלים   -הם גם רצו לגלות עד כמה התרופות בטוחות   •

"מה היו   5ל ולראות עד כמה הן רציניות (עיינו בסעיף מתופעות לוואי בכל קבוצת טיפו
 תופעות הלוואי?"). 

 
 השאלות הראשיות שהחוקרים רצו למצוא להן תשובה היו: 

 עד להחמרת הסרטן? Cקבוצה ו Bקבוצה כמה זמן עבר מתחילת הטיפול בקרב  .1
 עד (כפי שנבדק במהלך המחקר)??  Cקבוצה ו Bקבוצה כמה זמן עבר חיו אנשים מ  .2

 
 

 מה היה סוג המחקר? 
נוסתה   atezolizumab'. המשמעות של כך היא שלפני שהמחקר החל, התרופה 3שלב זה היה מחקר '

קיבלו   NSCLC. במחקר זה, מספר גדול של אנשים עפ NSCLCבקרב קבוצת קטנה של אנשים עם 
atezolizumab   נעשים במספר גדול   3בשילוב עם כימותרפיה או טיפול כימותרפי בלבד. מחקרי שלב

של אנשים כדי לראות אם תרופה עובדת טוב יותר מאשר הטיפול הרגיל והיא בטוחה דיה כדי שהיא  
 תהיה 'מאושרת' על ידי רשויות הבריאות כטיפול שניתן לרשום על ידי הרופא. 

 
המשמעות היא שההחלטה לגבי מי מהאנשים יקבלו את התרופות היא אקראית.  '. אקראי המחקר היה ' 

בחירה אקראית של איזו תרופה אנשים נוטלים מעלה סבירות גבוהה יותר כי סוגי האנשים בקבוצות  
המחקר יהיו תערובת דומה (למשל, גילאים דומים, גזעים דומים). מלבד התרופות השונות שניתנו  

 הטיפול האחר היה זהה.  לאנשים בכל קבוצה, כל
 

'. מחקר שבו האנשים המשתתפים ורופאי המחקר ידעו איזה תרופות  תווית פתוחה זה היה מחקר '
 האנשים קיבלו. 
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 . מידע כללי אודות המחקר1 
 

 מדוע נערך מחקר זה? 
הנקרא 'קשקש' מקבלים בדרך כלל טיפול כימותרפי ההורג תאי   NSCLCאנשים שלהםסרטן מסוג  

סרטן או עוצר את התפשטות תאי הסרטן. המילה 'קשקש' מתארת את סוג תאי הריאה המושפעים  
 סרטן של תאי קשקש נמצא בדרך כלל במרכז הריאה.   -מהסרטן  

 
  - פי מבוסס פלטינה' טיפול כימותרפי ההורג את תאי הסרטן באמצעות פלטינה נקרא 'טיפול כימותר

אולם,   טיפול מסוג זה יכול להשתמש בשני סוגים שונים של תרופות כימותרפיות הנלקחות יחד. 
הטיפול הכימותרפי עשוי לעבוד רק לטווח קצר ולאחר מכן הסרטן מחמיר שוב. לפעמים, הוא  

 עשוי שלא לעבוד בכלל ולאנשים עם סרטן ריאות לא יהיה סיכוי לחיות זמן רב. 
 

בצורה יעילה יותר, ולסייע   –לכווץ את הגידול–צורך בתרופות חדשות שיוכלו לטפל בסרטן  יש
לאנשים לחיות תקופה ארוכה יותר. אם הגידול מתכווץ, יתכן שהאנשים יוכלו לסבול את הסרטן 

רופה העוזרת למערכת החיסונית  אימונותרפיה היא סוג חדש של ת  שלהם בצורה טובה יותר.
יתכן שאימונותרפיה תעבוד טוב יותר בקרב אנשים  את תאי הסרטן.של האדם לתקוף 

הסיבה לכך היא שתאי   מסוימים מאשר אצל אחרים, או שהיא תעבוד רק לפרק זמן קצר.
 סרטן יכולים 'להתחבא' ממערכת החיסון ו/או ללמוד לחמוק מהתקפות של מערכת החיסון.

 
את המערכת החיסונית על מנת שיהיה סיכוי גבוה   סוגים מסוימים של טיפול כימותרפי יכולים 'לעורר' 

יותר שהיא 'תמצא' את תאי הסרטן. שילוב של אימונותרפיה עם טיפול כימותרפי יכול לעזור  
 לאימונותרפיה לתקוף בצורה טובה יותר תאי סרטן. 

 
) וטיפול  atezolizumabבמחקר זה, החוקרים רצו לראות אם שילוב של טיפול אימונותרפי (

קשקשי לחיות יותר. החוקרים רצו גם לראות אם שילוב  NSCLCיעזור לאנשים עם כימותרפי  
האנשים  טיפול כימותרפי בלבד. זה יעצור את התפשטות הסרטן לתקופה ארוכה יותר מאשר

 במחקר לא נטלו תרופה אחרת לסרטן ריאות לפני שהשתתפו במחקר זה.
 
 

 אילו תרופות נחקרו? 
מחקר זה בחן שילובים שונים של תרופה חדשה (אימונותרפיה) ותרופות כימותרפיות קיימות בשלוש  

 קשקשתי:  NSCLC  - קבוצות של אנשים שסבלו מ
טיפול כימותרפי  ) carboplatin+ paclitaxelתרופה חדשה) ובנוסף )A: atezolizumabקבוצה   •

 קיים) 
טיפול  ) carboplatin + nab-paclitaxel ובנוסף (תרופה חדשה) B: atezolizumabקבוצה  •

 כימותרפי קיים) 
 טיפול כימותרפי קיים). )C  :carboplatin + nab-paclitaxelקבוצה  •

 

 
 
 

Atezolizumab  .היא התרופה שנחקרה, בשילוב עם כימותרפיה 
 מאב’.  - או  - ליז   -זו   -טה   -‘א   - ’ כ  atezolizumabמבטאים ‘ •

o  .התרופה הינה סוג של אימונותרפיה 

 Cקבוצה  Bקבוצה 

Atezolizumab 
 פלוס

carboplation + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplation 

+ nab-
paclitaxel 

 Aקבוצה  

Atezolizumab 

 פלוס
carboplation + 

Paclitaxel 
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 מידע עיקרי אודות מחקר זה 

 מדוע נערך מחקר זה? 
מחקר זה נעשה כדי להשוות כיצד עבדו שלושה שילובים של תרופות אצל אנשים אצל  •

 ) המכונים 'קשקש':NSCLCאנשים עם סוג של 'סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים' (
o  ‘ התרופה שנחקרה, הנקראתatezolizumab אחד  ’, נלקחה יחד  עם

 : מהשניים
  ‘ טיפול כימותרפי קיים הנקראcarboplatin + paclitaxel ’ או 
  ‘ טיפול כימותרפי קיים הנקראcarboplatin + nab-paclitaxel’ 

o  ) טיפול כימותרפי קייםcarboplatin + nab-paclitaxel. בלבד ( 

האנשים חולקו לשלוש קבוצות מחקר כפי שמוצג להלן, על מנת להשוות את ההשפעות  •
 של שילובים שונים של תרופות. 

 
 

 מדינות.  26-אנשים ב 1021המחקר כלל  •
 מה היו התוצאות? 

 הממצאים העיקריים היו:  •

חודשים בממוצע   6.3 -, הסרטן לא החמיר במשך כBקבוצה בקרב האנשים ב  –
 .Cקבוצה חודשים בממוצע עבור אנשים ב 5.6-תחילת הטיפול, לעומת כ לאחר 

  13.5 -חודשים מתחילת המחקר, לעומת כ 14.2 -חיו בממוצע כ Bקבוצה אנשים ב –
 .Cקבוצה חודשים בממוצע לגבי אלו שהשתתפו ב

 לכמה מהאנשים היו תופעות לוואי? 
) סבלו מתופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול  23%( 332אנשים מתוך  A   77:קבוצה •

 שלהם. 
) סבלו מתופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול  21%( 334אנשים מתוך  B: 70קבוצה   •

 שלהם. 
) סבלו מתופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול  11%( 334אנשים מתוך  C  35 :קבוצה 

 שלהם. 
 . 2020המחקר אמור להסתיים בנובמבר  בזמן כתיבת סיכום זה, המחקר עדין ממשיך.  •

 
 
 

 Cקבוצה  Bקבוצה 

Atezolizumab 
 פלוס

carboplation + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplation 

+ nab-
paclitaxel 

 Aקבוצה  

Atezolizumab 

 פלוס
carboplation + 

Paclitaxel 



 
 

 
 

 
 
 
 

 13מתוך   1עמוד    2020תאריך סיכום של אדם שאינו מומחה:יולי 
 

 סיכום תוצאות ניסוי קליני

(אימונותרפיה) עם כימותרפיה בהשוואה   atezolizumabמחקר על 
מסוג סרטן ריאות הנקרא 'סרטן    לכימותרפיה בלבד בקרב אנשים עם 

 )' NSCLCריאות לא קטן של תאי קשקש ( 
 

 
 ניתן למצוא את הכותרת המלאה של המחקר בסוף הסיכום. 

 

 אודות הסיכום
 -תוצאות ניסוי קליני (נקרא 'מחקר' במסמך זה) זהו סיכות של 
 שנכתב עבור: 

 אנשים בציבור  •
 ואנשים שנטלו חלק במחקר.  •
 

 סיכום ה מבוסס על מידע שהיה ידוע בזמן כתיבת הסיכום.

 

 תכני הסיכום 

מידע כללי אודות   .1
 המחקר

מי נטל חלק  .2
 במחקר?

מה קרה במהלך   .3
 המחקר?

מה היו תוצאות   .4
 המחקר?

תופעות  מה היו  .5
 הלוואי? 

כיצד עזר מחקר זה   .6
 למחקר הכללי?

האם קיימות תכניות   .7
 למחקרים אחרים? 

איפה ניתן למצוא   .8
 מידע? 

 
 מילון מונחים

•  NSCLC   סרטן =
ריאה מסוג תאים  

 שאינם קטנים 
 

 

וסיכום זה כולל את התוצאות המלאות שנותחו   2015המחקר החל ביוני 
כתיבת סיכום זה, המחקר עדין  . בזמן 2018ובאוקטובר  2018בינואר 

סיכום זה מציג את תוצאות   - ממשיך כאשר האנשים עדין עוברים טיפול 
 המלאות רק עבור חלק מהמחקר. 

התוצאות של מחקר זה עשויות להיות שונות מאלו של מחקרים  
אחרים עם אותה התרופה. מחקר אחד אינו יכול לספר הכל אודות 

הבטיחות של תרופה ועל איכות הפעולה שלה. יש צורך במספר 
גדול של אנשים בהרבה מחקרים על מנת לגלות את כל מה 

 שצריכים לדעת.  
 

המשמעות של כך היא שאין לקבל החלטות המבוססות על   
יש לשוחח עם הרופא שלכם לפני קבלת  -סיכום אחד בלבד 

 החלטות לגבי הטיפול שלכם.

 
 תודה לכל האנשים שנטלו חלק במחקר זה 

האנשים שנטלו חקר במחקר סייעו לחוקרים לענות על שאלות חשובות לגבי סוג של סרטן ריאות  
  - ) ותרופה חדשה שנחקרת NSCLC'סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים' (הנקרא  

‘atezolizumab (אימונותרפיה) ’ - .בשילובים שונים עם טיפול כימותרפיה 
 


