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Klīniskā pētījuma rezultātu kopsavilkums  

Pētījums, kurā atezolizumabu (imūnterapiju) salīdzināja ar 
ķīmijterapiju vienu pašu cilvēkiem ar plaušu vēža veidu, ko 

sauc par plakanšūnu nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV) 
 

 
Pilnu pētījuma nosaukumu skatiet kopsavilkuma beigās. 
 
Par šo kopsavilkumu 
Šis ir klīniskā izmēģinājuma (šajā dokumentā saukts par 
“pētījumu”) rezultātu kopsavilkums, kas sagatavots: 
• sabiedrības locekļiem  
• cilvēkiem, kas piedalījās pētījumā. 
 
Šis kopsavilkums ir balstīts uz informāciju, kas bija 
zināma rakstīšanas laikā. 

 

Kopsavilkums 

1. Vispārīga informācija 
par šo pētījumu 

2. Kas piedalījās šajā 
pētījumā? 

3. Kas notika pētījuma 
laikā? 

4. Kādi bija pētījuma 
rezultāti? 

5. Kādas bija 
blakusparādības? 

6. Kā šis pētījums ir 
palīdzējis pētniecībai? 

7. Vai ir plāni citiem 
pētījumiem? 

8. Kur var atrast 
papildinformāciju? 

 
Vārdnīca  
• NSŠPV = nesīkšūnu 

plaušu vēzis 
 

 

Pētījums sākās 2015. gada jūnijā, un šajā kopsavilkumā 
ir iekļauti pilnīgie rezultāti, kas tika analizēti 2018. gada 
janvārī un 2018. gada oktobrī. Šī kopsavilkuma 
rakstīšanas laikā šis pētījums joprojām turpinās, un 
cilvēki joprojām saņem ārstēšanu — šajā kopsavilkumā 
ir sniegti pilnīgi rezultāti tikai par daļu pētījuma. 
Šī pētījuma rezultāti var atšķirties no citu pētījumu 
rezultātiem ar tām pašām zālēm. Viens pētījums nevar 
liecināt visu par to, cik drošas ir zāles un cik labi tās 
darbojas. Ir nepieciešams daudz cilvēku daudzos 
pētījumos, lai uzzinātu visu, kas mums jāzina.  
 
Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat pieņemt lēmumus, 
pamatojoties uz šo kopsavilkumu — vienmēr 
konsultējieties ar savu ārstu pirms jebkādu lēmumu 
pieņemšanas par ārstēšanu. 

 
Paldies cilvēkiem, kas piedalījās šajā pētījumā 
Dalībnieki palīdzēja pētniekiem atbildēt uz svarīgiem jautājumiem par plaušu vēža 
veidu, ko sauc par nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), un jaunām pētāmām zālēm 
atezolizumabu (imūnterapiju), ko lieto kopā ar dažādām ķīmijterapijas kombinācijām. 
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Galvenā informācija par šo pētījumu 
Kāpēc šis pētījums tika veikts? 

• Šis pētījums tika veikts, lai salīdzinātu trīs zāļu kombināciju iedarbību cilvēkiem ar 
nesīkšūnu plaušu vēža (NSŠPV) veidu, ko sauc par plakanšūnu vēzi:  

o Pētāmās zāles, ko sauc par atezolizumabu, lieto kopā ar vai nu:  
 esošo ķīmijterapiju, ko sauc par “karboplatīnu + paklitakselu”, 

vai  
 esošo ķīmijterapiju, ko sauc par “karboplatīnu + nab-

paklitakselu”  
o Esošā ķīmijterapija (karboplatīns + nab-paklitaksels) atsevišķi. 

• Cilvēki tika iedalīti trīs izpētes grupās, kā parādīts šeit, lai varētu salīdzināt 
dažādu zāļu kombināciju ietekmi.  

 
 

• Šajā pētījumā piedalījās 1021 cilvēks 26 valstīs. 
Kādi bija rezultāti? 

• Galvenie secinājumi bija šādi:  

– B grupas cilvēkiem vēzis nepasliktinājās vidēji aptuveni 6,3 mēnešus pēc 
ārstēšanas uzsākšanas, salīdzinot ar vidēji 5,6 mēnešiem C grupas 
cilvēkiem. 

– B grupas cilvēki nodzīvoja vidēji aptuveni 14,2 mēnešus no pētījuma 
sākuma salīdzinājumā ar vidēji 13,5 mēnešiem C grupā. 

Cik cilvēkiem bija blakusparādības? 

• A grupa: 77 no 332 cilvēkiem (23 %) bija nopietnas ar ārstēšanu saistītas 
blakusparādības.  

• B grupa: 70 no 334 cilvēkiem (21 %) bija nopietnas ar ārstēšanu saistītas 
blakusparādības.  
C grupa: 35 no 334 cilvēkiem (11 %) bija nopietnas ar ārstēšanu saistītas 
blakusparādības.  

• Šī kopsavilkuma rakstīšanas laikā pētījums joprojām notiek. Paredzams, ka tas 
beigsies 2020. gada novembrī.  
 

 
 

A grupa B grupa C grupa 

Atezolizumabs 
un 

karboplatīns + 
paklitaksels 

Atezolizumabs 
un 

karboplatīns + 
nab-

paklitaksels 

 
Karboplatīns 

+ nab-
paklitaksels 



Izvietotāja kopsavilkuma datums: 2020. gada septembris 3. lapa no 14 
 

1. Vispārīga informācija par šo pētījumu 
 
Kāpēc šis pētījums tika veikts? 
Cilvēki ar NSŠPV veidu, ko sauc par “plakanšūnu”, parasti lieto zāles, ko sauc par 
ķīmijterapiju, kas iznīcina vēža šūnas vai aptur vēža šūnu augšanu. Vārds ‘plakanšūnu’ 
apzīmē vēža skarto plaušu šūnu veidu — plakanšūnu vēzis parasti ir sastopams plaušu 
centrā. 
 
Ķīmijterapiju, kas iznīcina vēža šūnas, izmantojot platīnu, sauc par “platīnu saturošu 
ķīmijterapiju” — šāda veida ārstēšanā var izmantot divu dažādu veidu ķīmijterapijas zāles 
kopā. Tomēr ķīmijterapija var darboties tikai īsu laiku, un pēc tam vēzis atkal pasliktinās. 
Dažreiz tā var nedarboties vispār, un cilvēkiem ar plaušu vēzi var nebūt iespēja dzīvot ļoti 
ilgi. 
 
Ir nepieciešamas jaunas zāles, lai varētu efektīvāk ārstēt vēzi — samazināt audzēju — un 
palīdzēt cilvēkiem dzīvot ilgāk. Ja audzējs samazinās, cilvēki var arī labāk ārstēt vēzi. 
Imūnterapija ir jauna veida zāles, kas palīdz cilvēka imūnsistēmai uzbrukt vēža šūnām. 
Dažiem cilvēkiem imūnterapija var darboties labāk nekā citiem, vai arī tā var 
darboties tikai īsu laiku. Tas var būt tāpēc, ka vēža šūnas var “paslēpties” no 
imūnsistēmas un/vai iemācīties izvairīties no imūnsistēmas uzbrukumiem. 
 
Daži ķīmijterapijas veidi var “pamodināt” imūnsistēmu, tāpēc ir lielāka iespēja, ka tā 
“atradīs” vēža šūnas. Imūnterapijas lietošana kopā ar ķīmijterapiju varētu palīdzēt 
imūnterapijai labāk iedarboties uz vēža šūnām. 
 
Šajā pētījumā pētnieki vēlējās noskaidrot, vai imūnterapija (atezolizumabs) kopā ar 
ķīmijterapiju palīdzētu cilvēkiem ar plakanšūnu NSŠPV dzīvot ilgāk. Pētnieki arī vēlējās 
redzēt, vai šī kombinācija apturētu vēža augšanu ilgāk nekā ķīmijterapija atsevišķi. Pirms 
dalības šajā pētījumā cilvēki nelietoja citas zāles plaušu vēža ārstēšanai. 
 
 
Kas bija pētījuma zāles? 
Šajā pētījumā pētīja dažādas jauno zāļu (imūnterapijas) un esošo ķīmijterapijas zāļu 
kombinācijas trijās cilvēku grupās ar plakanšūnu NSŠPV: 
• A grupa: atezolizumabs (jaunas zāles) plus karboplatīns + paklitaksels (esošā 

ķīmijterapija) 
• B grupa: atezolizumabs (jaunas zāles) plus karboplatīns + nab-paklitaksels (esošā 

ķīmijterapija) 
• C grupa: karboplatīns + nab-paklitaksels (esošā ķīmijterapija). 
 

 
 
 
 
 
 

A grupa B grupa C grupa 

Atezolizumab
s 

un 
karboplatīns + 

paklitaksels 

Atezolizumabs 
un 

karboplatīns + 
nab-

paklitaksels 

 
Karboplatīns 

+ nab-
paklitaksels 
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Atezolizumabs ir šeit pētāmās zāles kombinācijā ar ķīmijterapiju: 
• “atezolizumabs” izrunā kā “a-te-zo-liz-u-mabs”. 

o Šīs zāles ir imūnterapijas veids. 
o Organisma imūnsistēma cīnās pret tādām slimībām kā vēzis. Tomēr vēža 

šūnas var bloķēt (apturēt) imūnsistēmu uzbrukt vēzim. Atezolizumabs atbrīvo 
šo bloķēšanu — tas nozīmē, ka imūnsistēma spēj cīnīties ar vēža šūnām. 

o Lietojot atezolizumabu, audzējs (vēzis) var samazināties. 
Šajā pētījumā izmantotās ķīmijterapijas zāles bija: 
• Karboplatīns: to izrunā kā “KAR-bo-PLA-tīns” 

o Šīs zāles ir platīna ķīmijterapijas zāles. 
o Karboplatīns ietekmē ģenētisko materiālu šūnā — DNS. Tas aptur vēža šūnu 

dalīšanos divās jaunās šūnās un iznīcina tās. 
• Paklitaksels: to izrunā kā “PAK-li-TAK-sels” 

o Paklitaksels darbojas, apturot vēža šūnu dalīšanos jaunās šūnās. Tas bloķē 
audzēja augšanu. 

• Nab-paklitaksels: to izrunā kā “NAB-PAK-li-TAK-sels” 
o Šīs zāles apvieno paklitakselu ar olbaltumvielu, ko sauc par albumīnu, kas 

palīdz paklitakselam sasniegt audzējus. 
o Nab-paklitaksels darbojas, apturot vēža šūnu dalīšanos jaunās šūnās, tādējādi 

bloķējot audzēja augšanu. 
 
 
Ko pētnieki vēlējās uzzināt? 
• Pētnieki veica šo pētījumu, lai salīdzinātu atezolizumabu plus ķīmijterapiju ar 

ķīmijterapiju vienu pašu, lai redzētu, cik labi atezolizumabs plus ķīmijterapija darbojās 
(skatīt 4. punktu “Kādi bija pētījuma rezultāti?”). 

o Atezolizumabu kopā ar ķīmijterapiju (karboplatīnu + nab-paklitakselu) lietoja B 
grupas cilvēki, lai noskaidrotu, vai šī kombinācija cilvēkiem ar plakanšūnu 
NSŠPV būtu iedarbīgāka nekā tikai ķīmijterapija (C grupa).  

• Viņi arī vēlējās noskaidrot, cik drošas ir šīs zāles — pārbaudot, cik cilvēkiem katrā 
ārstēšanas grupā ir blakusparādības, un redzot, cik tās ir nopietnas (skatīt 5. punktu 
“Kādas bija blakusparādības?”). 

 
Galvenie jautājumi, uz kuriem pētnieki vēlējās atbildēt, bija šādi: 
1. Cik ilgs laiks bija starp ārstēšanas sākumu B grupā un C grupā un vēža 

progresēšanu? 
2. Cik ilgi dzīvoja B grupas un C grupas cilvēki (mērot šī pētījuma laikā)? 
 
 
Kāda veida pētījums tas bija? 
Šis bija “3. fāzes” pētījums. Tas nozīmē, ka pirms šī pētījuma uzsākšanas atezolizumabs 
tika pārbaudīts nelielam skaitam cilvēku ar NSŠPV. Šajā pētījumā lielāks skaits cilvēku ar 
NSŠPV lietoja vai nu atezolizumabu kombinācijā ar ķīmijterapiju, vai ķīmijterapiju vienu 
pašu. 3. fāzes pētījumi tiek veikti ar lielu skaitu cilvēku, lai noskaidrotu, vai zāles darbojas 
labāk nekā parastā ārstēšana un ir pietiekami drošas, lai veselības iestādes tās varētu 
apstiprināt kā ārstēšanu, ko var nozīmēt ārsts. 
 
Pētījums bija “randomizēts”. Tas nozīmē, ka nejauši tika izlemts, kuras no pētījumā 
iekļautajām zālēm lietot. Nejauši izvēloties, kuras zāles cilvēki lieto, ir lielāka iespējamība, 
ka pētījuma grupu cilvēku tipi būs līdzīgi (piemēram, līdzīgs vecums, līdzīgas rases). 
Izņemot dažādās zāles, ko ievadīja cilvēkiem katrā grupā, visa cita aprūpe bija vienāda. 
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Tas bija “atklāts” pētījums. Tas nozīmē, ka gan pētījuma dalībnieki, gan pētījuma ārsti 
zināja, kuras pētījuma zāles viņi lieto.  
 
Kad un kur notika pētījums? 
Pētījums sākās 2015. gada jūnijā. Kopsavilkums ietver pilnīgus rezultātus līdz 2018. gada 
3. oktobrim. Šī kopsavilkuma sagatavošanas laikā pētījuma ārsti joprojām vāc informāciju 
par šo zāļu drošumu. 
 
 

 
 
Simboli uz laika skalas ( ) norāda, kad tika analizēta šajā kopsavilkumā sniegtā 
informācija (2018. gada janvāris — aptuveni divarpus gadus pēc pētījuma sākuma, un 
2018. gada oktobris — 3 gadus un 4 mēnešus pēc pētījuma sākuma). 
 
Pētījums notika 317 slimnīcās un klīnikās 26 valstīs Eiropā, Centrālamerikā, 
Dienvidamerikā, Ziemeļamerikā, Āzijā un Austrālijā.  
 
Šī karte parāda valstis, kurās šis pētījums tika veikts.  
 

Pētījuma laika grafiks 

2015. gada jūnijs 
Pētījuma 

sākums — 
pirmajam 

pacientam tiek 
ievadītas pētījuma 

zāles 

2018. gada janvāris 
Tika analizēti rezultāti 

par to, cik ilgs laiks 
pagāja līdz vēža 
progresēšanai 

2020. gada 
novembris 

Paredzams, ka 
pētījums beigsies 

2018. gada oktobris 
Tika analizēti dzīvildzes un 

blakusparādību rezultāti 
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2. Kas piedalījās šajā pētījumā? 
Šajā pētījumā piedalījās 1021 cilvēks ar plakanšūnu NSŠPV. 
Šeit ir pieejama plašāka informācija par cilvēkiem, kas piedalījās pētījumā. 
 

 
 

• Argentīna 
• Austrālija 
• Austrija 
• Beļģija 
• Brazīlija 
• Bulgārija 
• Kanāda 
• Čīle 
• Francija 

• Vācija 
• Izraēla 
• Itālijā 
• Japāna 
• Latvija 
• Lietuva 
• Meksika 
• Nīderlande 
• Peru 

• Portugāle 
• Krievijas Federācija 
• Singapūra 
• Slovākija 
• Spānija 
• Taivāna 
• Ukraina 
• Amerikas 

Savienotās Valstis 

82 % 18 % 

835 no 
1021 dalībniekiem 

bija vīrieši 

186 no 
1021 dalībniekiem 

bija sievietes 

Vidējais vecums: 65 gadi 
Vecuma diapazons: 23 līdz 86 gadi 
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Cilvēki varēja piedalīties pētījumā, ja:  
• viņiem bija progresējošs plakanšūnu NSŠPV—ko sauc par progresējošu —, jo vēzis 

bija izplatījies no vietas, kur tas sākās,  uz tuvējām šūnām vai citām ķermeņa daļām; 
• viņi iepriekš nebija saņēmuši ķīmijterapiju progresējoša plaušu vēža ārstēšanai; 
• viņi bija atļāvuši ārstam paņemt audzēja (-u) paraugus; 
• vai nu plaušu vēzim: 

o nebija izmaiņu (mutāciju) gēnos, ko sauc par EGFR vai ALK, vai: 
o ja bija EGFR vai ALK mutācijas un jebkādas zāles, ko tie bija lietojuši plaušu 

vēža ārstēšanai ar šīm mutācijām, tās nebija iedarbīgas vai izraisīja tik daudz 
blakusparādību, ka bija jāpārtrauc to lietošana. 

 
Cilvēki nevarēja piedalīties pētījumā, ja: 
• viņiem bija vēzis, kas bija izplatījies uz galvas vai muguras smadzenēm un kas nebija 

ārstēts; 
• viņiem bija slimība, kad viņu imūnsistēma uzbruka viņu pašu ķermenim; 
• pirms tam viņi bija lietojuši jebkādas zāles, piemēram, atezolizumabu. 
 
 
3. Kas notika pētījuma laikā? 
Pētījuma laikā cilvēki tika izvēlēti pēc nejaušības principa, izmantojot datoru, lai saņemtu 
vienu no trim ārstēšanas veidiem. 
Ārstēšanas grupas bija: 
• A grupa: atezolizumabs (jaunas zāles) plus karboplatīns + paklitaksels (esošā 

ķīmijterapija) 
• B grupa: atezolizumabs (jaunas zāles) plus karboplatīns + nab-paklitaksels (esošā 

ķīmijterapija) 
• C grupa: karboplatīns + nab-paklitaksels (esošā ķīmijterapija) 
 
Šajā tabulā parādīts to cilvēku skaits, kuri lietoja katru pētāmo medikamentu, un zāļu 
lietošanas biežums. 
 

 A grupa 
Atezolizumabs 

plus 
karboplatīns + 

paklitaksels 

B grupa 
Atezolizumabs 

plus 
karboplatīns + nab-

paklitaksels 

C grupa 
Karboplatīns + 

nab-paklitaksels 

Cilvēku skaits 
šajā grupā 
(izvēlēts ar 
datoru) 

338 343 340 

Cilvēku skaits, 
kuri lietojuši šīs 
zāles 

332 334 334 

Kā zāles tika 
lietotas Injekcija vēnā  Injekcija vēnā Injekcija vēnā 

Kad zāles tika 
lietotas katrā 3 
nedēļu 
ārstēšanas ciklā 

Atezolizumabs: 
1. diena 
Karboplatīns: 
1. diena 
Paklitaksels: 
1. diena 

Atezolizumabs: 
1. diena 
Karboplatīns: 
1. diena 
Nab-paklitaksels: 1., 
8., 15. diena 

Karboplatīns: 
1. diena 
Nab-paklitaksels: 
1., 8., 15. diena 
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Šī aina parāda vairāk informācijas par to, kas līdz šim ir noticis pētījumā un kādi ir nākamie 
soļi. 
 

 
 

Simboli uz laika skalas ( ) norāda, kad tika analizēta šajā kopsavilkumā sniegtā 
informācija (2018. gada janvāris — aptuveni divarpus gadus pēc pētījuma sākuma, un 
2018. gada oktobris — 3 gadus un 4 mēnešus pēc pētījuma sākuma). 
 
• Ja pētījumā iesaistītie cilvēki pārtrauc ārstēšanos, viņiem tiek lūgts atgriezties 

savā pētījumu centrā, lai veiktu vairāk vizīšu un pārbaudītu savu vispārējo 
veselību. Šie apmeklējumi ir svarīgi, lai noteiktu, cik ilgi dzīvoja cilvēki, kas 
piedalījās šajā pētījumā. 

 
 
4. Kādi bija pētījuma rezultāti? 
 
1. jautājums. Cik ilgs laiks bija starp ārstēšanas sākumu un vēža progresēšanu B 
grupā un C grupā? 
Pētnieki pētīja, cik ilgs laiks pagājis, līdz vēzis saasinājās (citiem vārdiem sakot, izplatījās 
uz citu ķermeņa daļu, izplatījās tālāk vai pieauga, kā liecina skenēšanas rezultāti) divās 
grupās— B grupā un C grupā. Šī informācija tika apkopota no visiem cilvēkiem abās 
grupās no 2015. gada jūnija līdz 2018. gada janvārim. 
• B grupā vēzis pasliktinājās vidēji pēc 6,3 mēnešiem (dažiem cilvēkiem pagāja ilgāks 

laiks līdz pasliktinātiem rezultātiem, bet citiem tas pasliktinājās ātrāk nekā pēc 
6,3 mēnešiem). 

• C grupā vēzis pasliktinājās vidēji pēc 5,6 mēnešiem (dažiem cilvēkiem pagāja ilgāks 
laiks līdz pasliktinātiem rezultātiem, bet citiem tas pasliktinājās ātrāk nekā pēc 
5,6 mēnešiem). 

Skrīnings Ārstēšana 

Cilvēku, 
kuriem ir 
NSŠPV, 
atlase 
dalībai 

pētījumā R
an

do
m

iz
āc

ija
 

A grupa 
338 cilvēki, kuri lieto 

atezolizumabu plus karboplatīnu + 
paklitakselu 

B grupa 
343 cilvēki, kuri lieto 

atezolizumabu plus karboplatīnu + 
nab-paklitakselu 

C grupa 
340 cilvēki, kuri lieto karboplatīnu 

+ nab-paklitakselu 

2015. gada jūnijs 
Izmeklējuma 

sākums 

2020. gada 
novembris 

Pēc 5½ gadiem 
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Vidēji cik daudz laika bija starp ārstēšanas sākumu un vēža 
pasliktināšanos? 

 
 
Šī informācija tika apkopota no 2015. gada jūnija līdz 2018. gada janvārim. 
 
 
2. jautājums. Cik ilgi dzīvoja B grupas un C grupas cilvēki, kas piedalījās šajā 
pētījumā? 
Pētnieki arī salīdzināja, cik ilgi vidēji dzīvoja B grupas un C grupas cilvēki. Šī informācija 
tika apkopota no visiem cilvēkiem abās grupās no 2015. gada jūnija līdz 2018. gada 
oktobrim. 
 
• B grupas cilvēki dzīvoja vidēji aptuveni 14,2 mēnešus pēc zāļu lietošanas uzsākšanas. 
• C grupas cilvēki dzīvoja vidēji aptuveni 13,5 mēnešus pēc zāļu lietošanas uzsākšanas. 
• Šie skaitļi katrā ārstēšanas grupā ir vidējie, kas nozīmē, ka daži cilvēki dzīvoja ilgāk un 

daži cilvēki — īsāku laiku. 
• Mēs nezinām, vai tā ir reāla atšķirība — to varēja izraisīt nejaušība. 
 

Cik ilgi vidēji dzīvoja cilvēki, kas piedalījās pētījumā? 

 
Šī informācija tika apkopota no 2015. gada jūnija līdz 2018. gada oktobrim.  
 
• B grupā nomira 228 no 343 cilvēkiem (66 %). 
• C grupā nomira 245 no 340 cilvēkiem (72 %). 

 
Šajā sadaļā ir redzami tikai šī izmeklējuma galvenie rezultāti. Informāciju par visiem 
pārējiem rezultātiem varat atrast tīmekļa vietnēs, kas minētas šī kopsavilkuma beigās 
(skatīt 8. punktu). 
 
 

B grupa 
Atezolizumabs plus karboplatīns 

+ nab-paklitaksels 

C grupa 
Karboplatīns + nab-paklitaksels 

Izmeklējum
a sākums 

6,3 mēneši 

5,6 mēneši 

B grupa 
Atezolizumabs plus karboplatīns + 

nab-paklitaksels 

C grupa 
Karboplatīns + nab-paklitaksels 

Izmeklējum
a sākums 

14,2 mēneši 

13,5 mēneši 
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5. Kādas bija blakusparādības? 
Blakusparādības ir medicīniskas problēmas (piemēram, reibonis), kas var rasties pētījuma 
laikā. 
• Tās ir aprakstītas šajā kopsavilkumā, jo pētījuma ārsts uzskata, ka blakusparādības bija 

saistītas ar pētījumā izmantoto ārstēšanu. 
• Ne visiem cilvēkiem šajā pētījumā bija visas blakusparādības. 
• Blakusparādības, kas saistītas ar ārstēšanu, var būt vieglas vai ļoti smagas.  
• Blakusparādības, kuras rodas, cilvēkiem var atšķirties. 
• Ir svarīgi apzināties, ka šeit aprakstītās blakusparādības ir no šī vienotā pētījuma. Tādēļ 

šeit norādītās blakusparādības var atšķirties no blakusparādībām, kas novērotas citos 
pētījumos vai norādītas zāļu lietošanas instrukcijās. 

• Nopietnas un biežas blakusparādības ir uzskaitītas turpmākajos apakšpunktos. 
 
Nopietnas blakusparādības 
Blakusparādība tiek uzskatīta par nopietnu, ja tā ir dzīvībai bīstama, tai nepieciešama 
stacionāra aprūpe, tā izraisa ilgstošas problēmas vai ir nepieciešama ārstēšana ar zālēm, 
lai novērstu ilgstošas problēmas. 
 
Šajā pētījumā 18 no katriem 100 cilvēkiem (18 %), kas piedalījās pētījumā, bija vismaz 
viena nopietna blakusparādība, kas bija saistīta ar šo zāļu lietošanu. Grafikā parādīts to 
cilvēku skaits, kuriem bija nopietnas blakusparādības katrā grupā. 

Cik cilvēkiem bija vismaz nopietnas blakusparādības? 

 
 
Tālāk esošajā tabulā norādītas nopietnas blakusparādības, kas radās vairāk nekā 1 no 
100 (1 %) cilvēkiem katrā grupā. Dažiem cilvēkiem bija vairāk nekā viena nopietna 
blakusparādība.  
 

B grupa 
Atezolizumabs plus karboplatīns + 

nab-paklitaksels 

C grupa 
Karboplatīns + nab-paklitaksels 

77 no 332 cilvēkiem (23 %) 
A grupa 

Atezolizumabs plus 
karboplatīns + paklitaksels 

70 no 334 cilvēkiem (21 %) 

35 no 334 cilvēkiem (11 %) 
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Nopietnas 
blakusparādības, 
par kurām ziņots 
šajā pētījumā 

A grupa 
Atezolizumabs plus  

karboplatīns + 
paklitaksels 

(kopā 332 cilvēki) 

B grupa 
Atezolizumabs plus  
karboplatīns + nab-

paklitaksels 
(kopā 334 cilvēki) 

C grupa 
Karboplatīns + 

nab-paklitaksels 
(kopā 334 cilvēki) 

Drudzis un par 
normālu zemāks 
balto asins šūnu 
daudzums  

5 % 
(15 no 332) 

4 % 
(13 no 334) 

2 % 
(5 no 334) 

Plaušu iekaisums 
(pneimonīts) 

3 % 
(11 no 332) 

3 % 
(10 no 334) 

Mazāk nekā 1 % 
(2 no 334) 

Plaušu infekcija 
(pneimonija) 

2 % 
(5 no 332) 

2 % 
(6 no 334) 

2 % 
(6 no 334) 

Par normālu 
zemāks sarkano 
asins šūnu 
daudzums 

2 % 
(5 no 332) 

2 % 
(6 no 334) 

Mazāk nekā 1 % 
(2 no 334) 

Ūdens zudums 
(dehidratācija) 

1 % 
(4 no 332) 

Mazāk nekā 1 % 
(1 no 334) 

Mazāk nekā 1 % 
(2 no 334) 

Bieži, šķidri 
ūdeņaini 
izkārnījumi 
(caureja) 

Mazāk nekā 1 % 
(3 no 332) 

1 % 
(4 no 334) 

Mazāk nekā 1 % 
(3 no 334) 

 

 
Daži pētījumā iesaistītie cilvēki nomira blakusparādību dēļ, kas varētu būt saistītas ar kādu 
no pētījuma zālēm:  
• 9 no 332 cilvēkiem (3 %) nomira A grupā 
• 4 no 334 cilvēkiem (1 %) nomira B grupā 
• 3 no 334 cilvēkiem (1 %) nomira C grupā 
 
Pētījuma laikā daži cilvēki blakusparādību dēļ pārtrauca zāļu lietošanu — tas parādīts tālāk 
esošajā grafikā. 
 
Cik cilvēku pārtrauca zāļu lietošanu blakusparādību dēļ? 

 
 
Visbiežāk novērotās blakusparādības 
 
Šajā tabulā norādītas visbiežāk novērotās blakusparādības, kas saistītas ar lietotajām 
zālēm — tās ir 10 visbiežāk novērotās blakusparādības visās ārstēšanas grupās. Dažiem 
cilvēkiem bija vairāk nekā viena blakusparādība.  
 

B grupa 
Atezolizumabs plus karboplatīns 

+ nab-paklitaksels 

C grupa 
Karboplatīns + nab-paklitaksels 

88 no 332 cilvēkiem (27 %) 
A grupa 

Atezolizumabs plus 
karboplatīns + paklitaksels 

102 no 334 cilvēkiem (31 %) 

58 no 334 cilvēkiem (17 %) 
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Biežākās 
blakusparādības, 
par kurām ziņots 
šajā pētījumā 

A grupa 
Atezolizumabs plus  

karboplatīns + 
paklitaksels 

(kopā 332 cilvēki) 

B grupa 
Atezolizumabs plus  
karboplatīns + nab-

paklitaksels 
(kopā 334 cilvēki) 

C grupa 
Karboplatīns + 

nab-paklitaksels 
(kopā 334 cilvēki) 

Mazāk nekā 
parasti eritrocītu 

36 % 
(118 no 332) 

51 % 
(169 no 334) 

54 % 
(179 no 334) 

Matu izkrišana 39 % 
(128 no 332) 

33 % 
(111 no 334) 

30 % 
(100 no 334) 

Par normālu 
zemāks balto asins 
šūnu daudzums 

13 % 
(44 no 332) 

35 % 
(116 no 334) 

36 % 
(120 no 334) 

Slikta dūša 22 % 
(74 no 332) 

34 % 
(113 no 334) 

27 % 
(90 no 334) 

Nogurums 24 % 
(80 no 332) 

22 % 
(73 no 334) 

22 % 
(73 no 334) 

Par normālu 
zemāks balto asins 
šūnu skaits, kas 
iesaistītas asins 
recekļu 
(trombocītu) 
veidošanā 

14 % 
(46 no 332) 

26 % 
(86 no 334) 

26 % 
(88 no 334) 

Samazināta 
ēstgriba 

22 % 
(72 no 332) 

19 % 
(62 no 334) 

19 % 
(65 no 334) 

Bieži, šķidri 
ūdeņaini 
izkārnījumi 
(caureja) 

19 % 
(64 no 332) 

19 % 
(63 no 334) 

19 % 
(63 no 334) 

Vājums vai 
enerģijas trūkums 

17 % 
(58 no 332) 

13 % 
(45 no 334) 

16 % 
(53 no 334) 

Samazināts 
trombocītu skaits 
asinīs 

11 % 
(38 no 332) 

17 % 
(55 no 334) 

17 % 
(58 no 334) 

 

 
Citas blakusparādības 
Jūs varat atrast informāciju par citām blakusparādībām (kas nav minētas iepriekš) tīmekļa 
vietnēs, kas minētas šī kopsavilkuma beigās — skatīt 8. punktu. 
 
 
6. Kā šis pētījums ir palīdzējis pētniecībai? 
Šeit sniegtā informācija ir no viena pētījuma, kurā piedalījās 1021 cilvēks ar plakanšūnu 
NSŠPV. Šie rezultāti palīdzēja pētniekiem uzzināt vairāk par NSŠPV un atezolizumabu 
plus ķīmijterapiju. 
 
Kopumā šis pētījums parādīja, ka cilvēkiem, kuri saņēma atezolizumabu kopā ar platīnu 
saturošu ķīmijterapiju, vēža saasināšanās bija ilgāka un viņi nodzīvoja nedaudz ilgāk nekā 
cilvēki, kuri saņēma ķīmijterapiju atsevišķi.  
 
Blakusparādības biežāk novēroja cilvēkiem, kuri saņēma atezolizumabu kopā ar 
ķīmijterapiju, nekā tiem, kuri saņēma ķīmijterapiju atsevišķi. Cilvēkiem šajā pētījumā nebija 
jaunu blakusparādību, kas iepriekš nebūtu novērotas cilvēkiem, kuri lietoja atezolizumabu 
vai ķīmijterapiju citos pētījumos. 
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7. Vai ir plāni citiem pētījumiem? 
Notiek citi pētījumi par atezolizumaba drošumu un iedarbību. Šajos pētījumos pētīta 
atezolizumaba lietošana dažādās situācijās, piemēram:  
• kopā ar citiem ārstēšanas veidiem;  
• lietošana pirms vai pēc citas ārstēšanas, lai palīdzētu šai citai ārstēšanai darboties 

labāk; 
• cita veida plaušu vēža ārstēšanai; 
• lietošana cilvēkiem kā pirmais ārstēšanas līdzeklis NSŠPV, kas ir izplatījies uz citām 

ķermeņa daļām.  
 
8. Kur var atrast papildinformāciju? 
Plašāka informācija par šo pētījumu ir pieejama tālāk norādītajās tīmekļa vietnēs: 
• 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 
Ja vēlaties uzzināt vairāk par šī pētījuma rezultātiem, šeit aprakstītā darba pilns 
nosaukums ir: “Atezolizumabs kombinācijā ar karboplatīnu un nab-paklitakselu 
progresējoša plakanšūnu NSŠPV gadījumā (IMpower131): randomizēta III fāzes pētījuma 
rezultāti”. Zinātniskā darba autori ir: Robert Jotte, Federico Cappuzzo, Ihor Vynnychenko, 
Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-Abreu un citi. Darbs ir publicēts Journal of 
Thoracic Oncology, sējuma nr. 15, 1351.–1360. lpp.  
 
Ar ko varu sazināties, ja man ir jautājumi par šo pētījumu? 
Ja pēc šī kopsavilkuma izlasīšanas jums rodas vēl kādi jautājumi: 
• apmeklējiet veidlapu ForPatientsplatform un aizpildiet kontaktinformāciju: 

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

• sazinieties ar vietējā Roche biroja pārstāvi. 
 
Ja piedalījāties šajā pētījumā un jums ir kādi jautājumi par pētījuma rezultātiem: 
• sazinieties ar pētījuma ārstu vai pētījuma slimnīcas vai klīnikas personālu. 
 
Ja jums ir jautājumi par savu ārstēšanu: 
• konsultējieties ar ārstu, kas atbild par jūsu ārstēšanu. 
 
Kas organizēja un maksāja par šo pētījumu? 
Šo pētījumu organizēja un par to maksāja F. Hoffmann-La Roche Ltd; to galvenā mītne 
atrodas Bāzelē, Šveicē. 
 
Pilns pētījuma nosaukums un cita identificējoša informācija 
Pilns šī pētījuma nosaukums ir: “Pētījums par atezolizumaba lietošanu kombinācijā ar 
karboplatīnu + paklitakselu vai karboplatīnu + nab-paklitakselu, salīdzinot ar karboplatīnu + 
nab-paklitakselu pacientiem ar IV stadijas plakanšūnu nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV) 
[IMpower131]”. 
 
Pētījuma nosaukums ir “IMpower131”. 
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• Šī izmeklējuma protokola numurs ir: GO29437. 
• Šī pētījuma ClinicalTrials.gov identifikators ir: NCT02367794. 
• EudraCT numurs šim pētījumam ir: 2014-003208-59. 

 


