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Klinikinio tyrimo rezultatų santrauka  

Atezolizumabo (imunoterapijos) ir chemoterapijos 
palyginimo su vien chemoterapija, gydant plokščialąsteliniu 

nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu (NSLPV) sergančius 
pacientus, tyrimas 

 

 
Visą tyrimo pavadinimą žr. santraukos pabaigoje. 
 
Apie šią santrauką 
Tai yra klinikinio tyrimo (šiame dokumente vadinamo tyrimu) 
rezultatų santrauka, skirta: 
• visuomenei ir  
• tyrime dalyvavusiems žmonėms. 
 
Ši santrauka pagrįsta rašymo metu turėta informacija. 

 

Santraukos turinys 
1. Bendroji 

informacija apie 
tyrimą 

2. Kas dalyvavo 
tyrime? 

3. Kas vyko tyrimo 
metu? 

4. Kokie buvo tyrimo 
rezultatai? 

5. Kokie buvo 
šalutiniai poveikiai? 

6. Kaip šis tyrimas 
padėjo 
moksliniams 
tyrimams? 

7. Ar planuojami kiti 
tyrimai? 

8. Kur galiu rasti 
daugiau 
informacijos? 

 
Terminų žodynas  
• NSLPV – 

nesmulkiųjų 
ląstelių plaučių 
vėžys 

 
 

Tyrimas pradėtas 2015 m. birželio mėn. Į šią santrauką 
įtraukti išsamūs rezultatai, išanalizuoti 2018 m. sausio mėn. 
ir 2018 m. spalio mėn. Rengiant šią santrauką tyrimas 
tebevyksta ir žmonės vis dar gydomi, todėl santraukoje 
pateikiami tik dalies tyrimo išsamūs rezultatai. 
Šio tyrimo rezultatai gali skirtis nuo kitų to paties vaisto 
tyrimų rezultatų. Vienas tyrimas negali suteikti išsamių žinių, 
kiek saugus vaistas ir kaip gerai jis veikia. Kad 
išsiaiškintume viską, ką turime žinoti, reikia įtraukti daug 
žmonių ir atlikti daug tyrimų.  
 
Tai reiškia, kad neturėtumėte priimti sprendimų 
remdamiesi tik šia santrauka – visada pasitarkite su 
gydytoju prieš priimdami bet kokius sprendimus dėl 
savo gydymo. 

 
Dėkojame tyrime dalyvavusiems žmonėms 
Dalyviai padėjo tyrėjams atsakyti į svarbius klausimus apie plaučių vėžį, vadinamą 
nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu (NSLPV), ir naują tiriamąjį vaistą atezolizumabą 
(imunoterapiją), vartojamą su įvairiais chemoterapijos deriniais. 
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Pagrindinė informacija apie tyrimą 
Kodėl tyrimas buvo atliktas? 

• Šis tyrimas atliktas siekiant palyginti, kaip trys vaistų deriniai veikia žmones, 
sergančius plokščialąsteliniu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu (NSLPV):  

o tiriamasis vaistas atezolizumabas vartotas su vienu iš šių:  
 esama chemoterapija (karboplatina ir paklitakselis) arba  
 esama chemoterapija (karboplatina ir nabpaklitakselis);  

o vien esama chemoterapija (karboplatina ir nabpaklitakselis). 

• Žmonės buvo suskirstyti į tris toliau nurodytas tyrimo grupes, kad būtų galima 
palyginti skirtingų vaistų derinių poveikį.  

 
 

• Tyrime dalyvavo 1021 žmogus 26 šalyse. 
Kokie buvo rezultatai? 

• Pagrindinės išvados:  

– B grupės žmonėms vėžys neprogresavo vidutiniškai apie 6,3 mėnesio nuo 
gydymo pradžios, palyginti su vidutiniškai 5,6 mėnesio C grupėje; 

– B grupės žmonės gyveno vidutiniškai apie 14,2 mėnesio nuo tyrimo 
pradžios, palyginti su vidutiniškai 13,5 mėnesio C grupėje. 

Kiek žmonių patyrė šalutinį poveikį? 

• A grupė: 77 iš 332 žmonių (23 %) pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, susijęs su 
jų gydymu.  

• B grupė: 70 iš 334 žmonių (21 %) pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, susijęs su 
jų gydymu.  
C grupė: 35 iš 334 žmonių (11 %) pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, susijęs su 
jų gydymu.  

• Rengiant šią santrauką, tyrimas tebevyksta. Tikimasi, kad jis baigsis 2020 m. 
lapkričio mėn.  
 

 
 

A grupė B grupė C grupė 

Atezolizumabas 
plius 

karboplatina ir 
paklitakselis 

Atezolizumabas 
plius 

karboplatina ir 
nabpaklitakselis 

 
Karboplatina ir 

nabpaklitakselis 
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1. Bendroji informacija apie tyrimą 
 
Kodėl tyrimas buvo atliktas? 
Žmonės, sergantys NSLPV, vadinamu plokščialąsteliniu, paprastai vartoja 
chemoterapija vadinamus vaistus, kurie žudo vėžines ląsteles arba stabdo jų augimą. 
Žodis „plokščialąstelinis“ apibūdina vėžio paveiktas plaučių ląsteles: plokščialąstelinių 
ląstelių vėžys paprastai aptinkamas plaučių centre. 
 
Chemoterapija, kurios metu vėžinės ląstelės žudomos platina, vadinama platinos 
chemoterapija. Šios rūšies gydymui kartu gali būti vartojami dviejų skirtingų tipų 
chemoterapiniai vaistai. Tačiau chemoterapija gali būti veiksminga tik trumpą laiką, o 
vėžys vėl ima progresuoti. Kartais gydymas gali apskritai būti neveiksmingas, tad 
plaučių vėžiu sergantys žmonės gali neturėti galimybės išgyventi labai ilgai. 
 
Norint veiksmingiau gydyti vėžį, t. y. sumažinti naviką, ir pailginti išgyvenamumą, reikia 
naujų vaistų. Jei navikas sumažėja, gali padidėti sergančiųjų galimybės jį labiau 
kontroliuoti. Imunoterapija – tai yra gydymas naujo tipo vaistais, kurie žmogaus 
imuninei sistemai padeda pulti vėžines ląsteles. Kai kuriems žmonėms imunoterapija 
gali būti veiksmingesnė nei kitiems arba ji gali veikti tik trumpą laiką. Taip gali 
nutikti dėl to, kad vėžinės ląstelės gali pasislėpti nuo imuninės sistemos ir (arba) 
išmokti išvengti imuninės sistemos puolimo. 
 
Kai kurių rūšių chemoterapija gali pažadinti imuninę sistemą, todėl yra padidėja 
tikimybė, kad vėžinės ląstelės bus surastos. Chemoterapija gali padėti imunoterapijai 
geriau kovoti su vėžinėmis ląstelėmis. 
 
Tyrimo metu norėta išsiaiškinti, ar imunoterapija (atezolizumabas) kartu su 
chemoterapija gali pailginti plokščialąsteliniu NSLPV sergančių pacientų 
išgyvenamumą. Tyrėjai taip pat norėjo sužinoti, ar šis derinys neleis vėžiui progresuoti 
ilgiau nei vien chemoterapija. Prieš dalyvaudami tyrime, žmonės nevartojo kitų vaistų, 
kuriais gydomas plaučių vėžys. 
 
 
Kokie vaistai buvo tiriami? 
Atliekant tyrimą, buvo tiriami skirtingi naujo vaisto (imunoterapijos) ir jau vartojamų 
chemoterapinių vaistų deriniai trijose grupėse žmonių, sergančių plokščialąsteliniu 
NSLPV: 
• A grupė: atezolizumabas (naujas vaistas) plius karboplatina ir paklitakselis 

(taikoma chemoterapija); 
• B grupė: atezolizumabas (naujas vaistas) plius karboplatina ir nabpaklitakselis 

(taikoma chemoterapija); 
• C grupė: karboplatina ir nabpaklitakselis (taikoma chemoterapija). 
 

 
 
 

A grupė B grupė C grupė 

Atezolizumabas 
plius 

karboplatina ir 
paklitakselis 

Atezolizumabas 
plius 

karboplatina ir 
nabpaklitakselis 

 
Karboplatina ir 

nabpaklitakselis 
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Atezolizumabas – tiriamas vaistas, vartojamas kartu su chemoterapija. 
• Atezolizumabas (tariama taip: „a-te-zo-li-zu-ma-bas“). 

o Šis vaistas priskiriamas imunoterapijai. 
o Organizmo imuninė sistema kovoja su tokiomis ligomis kaip vėžys. Tačiau 

vėžinės ląstelės gali blokuoti imuninės sistemos vykdomą vėžio puolimą. 
Atezolizumabas panaikina šį blokavimą, o tai reiškia, kad imuninė sistema 
gali kovoti su vėžinėmis ląstelėmis. 

o Vartojant atezolizumabą, navikas (vėžys) gali sumažėti. 
Atliekant tyrimą buvo skiriami toliau išvardyti chemoterapiniai vaistai. 
• Karboplatina (tariama taip: „kar-bo-pla-ti-na“). 

o Tai yra platinos chemoterapijos vaistas. 
o Karboplatina veikia ląstelės genetinę medžiagą – DNR. Taip ji sustabdo 

vėžinių ląstelių dalijimąsi į dvi naujas ląsteles ir jas sunaikina. 
• Paklitakselis (tariama taip: „pak-li-tak-se-lis“). 

o Paklitakselis stabdo vėžinių ląstelių dalijimąsi į naujas ląsteles. Taip jis 
stabdo naviko augimą. 

• Nabpaklitakselis (tariama taip: „nab-pak-li-tak-se-lis“). 
o Šio vaisto sudėtyje yra paklitakselio ir albuminu vadinamo baltymo, kuris 

padeda paklitakseliui patekti į navikus. 
o Nabpaklitakselis stabdo vėžinių ląstelių dalijimąsi į naujas ląsteles, todėl 

slopina naviko augimą. 
 
 
Ką tyrėjai norėjo sužinoti? 
• Tyrimas atliktas siekiant palyginti atezolizumabo ir chemoterapijos derinio 

veiksmingumą su vien chemoterapijos veiksmingumu (žr. 4 skyrių „Kokie tyrimo 
rezultatai?“). 

o Atezolizumabas kartu su chemoterapija (karboplatina ir nabpaklitakseliu) 
bus paskirtas B grupei, siekiant išsiaiškinti, ar šis derinys būtų 
veiksmingesnis už vien chemoterapiją (C grupė), gydant sergančiuosius 
plokščialąsteliniu NSLPV.  

• Tyrėjai taip pat norėjo sužinoti, ar vaistai saugūs: jie ištyrė, kiek žmonių kiekvienoje 
gydymo grupėje patyrė šalutinių poveikių ir ar šie buvo sunkūs (žr. 5 skyrių „Kokie 
buvo šalutiniai poveikiai?“). 

 
Pagrindiniai klausimai, į kuriuos tyrėjai norėjo atsakyti: 
1. Kiek laiko praėjo nuo B grupės ir C grupės gydymo pradžios iki vėžio 

progresavimo? 
2. Kiek laiko gyveno B grupės ir C grupės tiriamieji (vertinta šio tyrimo metu)? 
 
 
Koks tai buvo tyrimas? 
Tai buvo 3 fazės tyrimas. Tai reiškia, kad prieš pradedant tyrimą atezolizumabas buvo 
tirtas su nedideliu skaičiumi NSLPV sergančių žmonių. Atliekant tyrimą didesnis 
NSLPV sergančių žmonių skaičius vartojo arba atezolizumabą kartu su chemoterapija, 
arba vien chemoterapiją. 3 fazės tyrimai atliekami įtraukiant didelį skaičių dalyvių, nes 
norima nustatyti, ar vaistas veikia geriau nei įprastas gydymas, ar jis pakankamai 
saugus ir sveikatos priežiūros institucijos gali jį patvirtinti kaip gydymą, kurį gali paskirti 
jūsų gydytojas. 
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Tai buvo atsitiktinių imčių tyrimas. Tai reiškia, kad konkretūs tyrimo vaistai 
kiekvienam dalyviui buvo paskirti atsitiktine tvarka. Atsitiktinai paskiriant, kokius vaistus 
žmonės vartos, labiau tikėtina, kad tyrimo grupes sudarys panašus „mišinys“ (pvz., 
panašaus amžiaus, panašių rasių). Išskyrus tai, kad skirtingos grupės vartojo kitokius 
vaistus, visa kita priežiūra buvo tokia pati. 
 
Tai buvo atvirasis tyrimas. Tai reiškia, kad tiek tyrime dalyvaujantys žmonės, tiek 
tyrimo gydytojai žinojo, kuriuos tyrimo vaistus dalyviai vartoja.  
 
Kada ir kur vyko tyrimas? 
Tyrimas pradėtas 2015 m. birželio mėn. Šioje santraukoje pateikiami visi rezultatai iki 
2018 m. spalio 3 d. Ruošiant šią santrauką, tyrimo gydytojai vis dar renka informaciją 
apie vaisto saugumą. 
 
 

 
 
Laiko juostoje esantis simbolis ( ) nurodo, kada išanalizuota šioje santraukoje pateikta 
informacija (2018 m. sausio mėn. – praėjus maždaug 2 su puse metų nuo tyrimo 
pradžios, ir 2018 m. spalio mėn. – praėjus 3 metams 4 mėnesiams nuo tyrimo 
pradžios). 
 
Tyrimas buvo atliekamas 317 ligoninių ir klinikų 26 šalyse (Europoje, Centrinėje 
Amerikoje, Pietų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Australijoje).  
 
Žemėlapyje parodytos šalys, kuriose buvo atliekamas tyrimas.  
 

Tyrimo laiko juosta 

2015 m. birželio 
mėn. 

Tyrimo pradžia – 
pirmam pacientui 
skiriamas tyrimo 

vaistas 

2018 m. sausio mėn. 
Išanalizuoti rezultatai, 
po kurio laiko vėžys 

progresavo 

2020 m. lapkričio 
mėn. 

Numatytoji tyrimo 
pabaiga 

2018 m. spalio mėn. 
Išanalizuoti su 

išgyvenamumu ir šalutiniais 
poveikiais susiję rezultatai 
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2. Kas dalyvavo tyrime? 
Tyrime dalyvavo 1021 žmogus, sergantis plokščialąsteliniu NSLPV. 
Toliau pateikta daugiau informacijos apie tyrime dalyvavusius žmones. 
 

 
 

• Argentina 
• Australija 
• Austrija 
• Belgija 
• Brazilija 
• Bulgarija 
• Kanada 
• Čilė 
• Prancūzija 

• Vokietija 
• Izraelis 
• Italija 
• Japonija 
• Latvija 
• Lietuva 
• Meksika 
• Nyderlandai 
• Peru 

• Portugalija 
• Rusijos Federacija 
• Singapūras 
• Slovakija 
• Ispanija 
• Taivanas 
• Ukraina 
• Jungtinės Amerikos 

Valstijos 

82 % 18 % 

835 iš 1021 buvo 
vyrai 

186 iš 1021 buvo 
moterys 

Amžiaus mediana: 65 metai 
Amžiaus intervalas: nuo 23 iki 86 metų 
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Žmonės galėjo dalyvauti tyrime, jei:  
• sirgo metastazavusiu plokščialąsteliniu NSLPV (metastazavusiu vadinamas todėl, 

kad iš pradinės vietos vėžys išplito į gretimas ląsteles arba į kitas kūno dalis); 
• anksčiau jiems nebuvo taikyta chemoterapija metastazavusiam plaučių vėžiui gydyti; 
• leido gydytojui paimti naviko (-ų) mėginius; 
• plaučių vėžys: 

o neturėjo vadinamųjų EGFR ar ALK genų pakitimų (mutacijų) arba 
o turėjo EGFR ar ALK mutacijų, o bet kokie kiti vaistai, kuriuos vartojo plaučių 

vėžiui su šiomis mutacijomis gydyti, buvo neveiksmingi arba sukėlė tiek 
daug šalutinių poveikių, kad reikėjo nutraukti jų vartojimą. 

 
Žmonės negalėjo dalyvauti tyrime, jei: 
• sirgo vėžiu, kuris išplito į galvos ar stuburo smegenis ir kuris nebuvo gydytas; 
• sirgo liga, dėl kurios jų imuninė sistema kovojo su jų pačių organizmu; 
• prieš tai vartojo bet kokius vaistus, veikiančius kaip atezolizumabas. 
 
 
3. Kas vyko tyrimo metu? 
Tyrimo metu žmonėms atsitiktine tvarka kompiuteris paskyrė vieną iš trijų gydymo 
būdų. 
Gydymo grupės: 
• A grupė: atezolizumabas (naujas vaistas) plius karboplatina ir paklitakselis (taikoma 

chemoterapija); 
• B grupė: atezolizumabas (naujas vaistas) plius karboplatina ir nabpaklitakselis 

(taikoma chemoterapija); 
• C grupė: karboplatina ir nabpaklitakselis (taikoma chemoterapija). 
 
Lentelėje parodyta, kiek žmonių vartojo kiekvieną tiriamąjį vaistą ir kaip dažnai jie 
vartojo šiuos vaistus. 
 

 A grupė 
Atezolizumabas 

plius 
karboplatina ir 
paklitakselis 

B grupė 
Atezolizumabas 

plius 
karboplatina ir 

nabpaklitakselis 

C grupė 
Karboplatina ir 

nabpaklitakselis 

Šios grupės 
žmonių skaičius 
(parinkta 
kompiuterio) 

338 343 340 

Šį vaistą 
vartojusių žmonių 
skaičius 

332 334 334 

Kaip buvo 
vartojami vaistai Švirkščiama į veną  Švirkščiama į veną Švirkščiama į veną 

Kai vaistai buvo 
vartojami per 
kiekvieną 
3 savaičių 
gydymo ciklą 

Atezolizumabas: 
1 dieną 
Karboplatina: 
1 dieną 
Paklitakselis: 
1 dieną 

Atezolizumabas: 
1 dieną 
Karboplatina: 
1 dieną 
Nabpaklitakselis: 1, 
8, 15 dieną 

Karboplatina: 
1 dieną 
Nabpaklitakselis: 
1, 8, 15 dieną 

 

 
Schemoje pateikiama daugiau informacijos apie tai, kas iki šiol vyko atliekant tyrimą, ir 
kokie bus tolesni veiksmai. 
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Laiko juostoje esantis simbolis ( ) nurodo, kada išanalizuota šioje santraukoje pateikta 
informacija (2018 m. sausio mėn. – praėjus maždaug 2 su puse metų nuo tyrimo 
pradžios, ir 2018 m. spalio mėn. – praėjus 3 metai bei 4 mėnesiams nuo tyrimo 
pradžios). 
 
• Kai tyrime dalyvavę žmonės nustodavo vartoti vaistą, jų buvo prašoma grįžti į 

tyrimo centrą papildomų vizitų, kad būtų galima patikrinti bendrąją sveikatos 
būklę. Šie vizitai yra svarbūs, nes leidžia nustatyti, kiek laiko išgyvena tyrime 
dalyvaujantys žmonės. 

 
 
4. Kokie buvo tyrimo rezultatai? 
 
1 klausimas. Kiek laiko praėjo nuo B grupės ir C grupės gydymo pradžios iki 
vėžio progresavimo? 
Tyrėjai nustatė, kiek laiko praėjo iki vėžio progresavimo (kitaip tariant, iki išplitimo į kitą 
kūno dalį, tolesnio plitimo toliau arba auglio padidėjimo, remiantis radiologinių tyrimų 
vaizdais) dviejose grupėse – B grupėje ir C grupėje. Ši informacija surinkta iš visų 
abiejų grupių žmonių duomenų nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2018 m. sausio mėn. 
• B grupėje vėžys progresavo vidutiniškai po 6,3 mėnesio (kai kuriems žmonėms 

progresavimas prasidėjo vėliau, o kitiems anksčiau nei po 6,3 mėnesio). 
• C grupėje vėžys progresavo vidutiniškai po 5,6 mėnesio (kai kuriems žmonėms 

progresavimas prasidėjo vėliau, o kitiems anksčiau nei po 5,6 mėnesio). 

Atranka Gydymas 

Žmonių, 
sergančių 

NSLPV, 
atranka 

dalyvauti 
tyrime 

At
si

tik
tin

ė 
at

ra
nk

a 

A grupė 
338 žmonės, vartojantys 

atezolizumabą plius karboplatiną 
ir paklitakselį 

B grupė 
343 žmonės, vartojantys 

atezolizumabą plius karboplatiną 
ir nabpaklitakselį 

C grupė 
340 žmonių, vartojančių 

karboplatiną ir nabpaklitakselį 

2015 m. birželio 
mėn. 

Tyrimo pradžia 

2020 m. lapkričio 
mėn. 

Po 5½ metų 
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Kiek vidutiniškai praėjo laiko nuo gydymo pradžios iki vėžio 
progresavimo? 

 
 
Ši informacija buvo renkama nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2018 m. sausio mėn. 
 
 
2 klausimas. Kiek laiko gyveno B grupės ir C grupės tiriamieji? 
Tyrėjai taip pat palygino, kiek vidutiniškai gyveno B grupei ir C grupei priskirti žmonės. 
Ši informacija buvo surinkta iš visų abiejų grupių žmonių nuo 2015 m. birželio mėn. iki 
2018 m. spalio mėn. 
 
• Pradėję vartoti vaistą, B grupės žmonės vidutiniškai išgyveno apie 14,2 mėnesio. 
• Pradėję vartoti vaistą, C grupės žmonės vidutiniškai išgyveno apie 13,5 mėnesio. 
• Nurodytas kiekvienos gydymo grupės vidurkis, o tai reiškia, kad kai kurie žmonės 

gyveno ilgiau, o kiti trumpiau. 
• Nežinome, ar šis skirtumas yra realus, nes jį galėjo lemti atsitiktinės priežastys. 
 

Kiek vidutiniškai laiko gyveno šiame tyrime dalyvavę žmonės? 

 
Ši informacija buvo renkama nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2018 m. spalio mėn.  
 
• B grupėje mirė 228 iš 343 žmonių (66 %). 
• C grupėje mirė 245 iš 340 žmonių (72 %). 

 
Šiame skyriuje pateikiami tik pagrindiniai tyrimo rezultatai. Informacijos apie visus kitus 
rezultatus galite rasti šios santraukos pabaigoje išvardytose interneto svetainėse (žr. 
8 skyrių). 
 
 

B grupė 
Atezolizumabas plius 

karboplatina ir nabpaklitakselis 

C grupė 
Karboplatina ir nabpaklitakselis 

Tyrimo 
pradžia 

6,3 mėn. 

5,6 mėn. 

B grupė 
Atezolizumabas plius karboplatina ir 

nabpaklitakselis 

C grupė 
Karboplatina ir nabpaklitakselis 

Tyrimo 
pradžia 

14,2 mėn. 

13,5 mėn. 
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5. Kokie buvo šalutiniai poveikiai? 
Šalutiniai poveikiai – tai sveikatos sutrikimai (pvz., galvos svaigimas), kurie gali 
pasireikšti atliekant tyrimą. 
• Jie aprašyti šioje santraukoje, nes tyrimo gydytojas mano, kad šalutiniai poveikiai 

buvo susiję su tiriant taikytu gydymu. 
• Ne visiems tyrime dalyvavusiems žmonėms pasireiškė visi šalutiniai poveikiai. 
• Su gydymu susiję šalutiniai poveikiai gali būti nuo lengvų iki labai sunkių.  
• Skirtingi žmonės patiria nevienodus šalutinius poveikius. 
• Svarbu žinoti, kad čia aprašyti tik tie šalutiniai poveikiai, apie kuriuos buvo pranešta 

atliekant tyrimą. Todėl čia nurodyti šalutiniai reiškiniai gali skirtis nuo nustatytų per 
kitus tyrimus arba nurodytų vaistų informaciniuose lapeliuose. 

• Sunkūs ir dažni šalutiniai poveikiai išvardyti tolesniuose skyriuose. 
 
Sunkūs šalutiniai poveikiai 
Šalutinis poveikis laikomas sunkiu, jei jis pavojingas gyvybei, jei dėl jo reikalingas 
gydymas ligoninėje, jei jis sukelia ilgalaikių problemų arba jį reikia gydyti vaistais, kad 
būtų išvengta ilgalaikių problemų. 
 
Atliekant tyrimą 18 iš 100 dalyvavusių žmonių (18 %) pasireiškė bent vienas sunkus 
šalutinis poveikis, susijęs su vartotu vaistu. Diagramoje pateiktas žmonių, kuriems 
pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, skaičius kiekvienoje grupėje. 

Kiek žmonių patyrė bent vieną sunkų šalutinį poveikį? 

 
 
Tolesnėje lentelėje nurodyti sunkūs šalutiniai poveikiai, pasireiškę daugiau kaip 1 iš 
100 (1 %) kiekvienos grupės žmonių. Kai kuriems žmonėms pasireiškė daugiau kaip 
vienas sunkus šalutinis poveikis.  
 

B grupė 
Atezolizumabas plius karboplatina 

ir nabpaklitakselis 

C grupė 
Karboplatina ir nabpaklitakselis 

77 iš 332 žmonių (23 %) 
A grupė 

Atezolizumabas plius karboplatina 
ir paklitakselis 

70 iš 334 žmonių (21 %) 

35 iš 334 žmonių (11 %) 



Paprastos santraukos data: 2020 m. rugsėjo mėn.  11 psl. iš 14 
 

Sunkūs šalutiniai 
poveikiai, apie 
kuriuos pranešta 
atliekant tyrimą 

A grupė 
Atezolizumabas 

plius 
karboplatina ir 
paklitakselis 

(iš viso 332 žmonės) 

B grupė 
Atezolizumabas plius 

karboplatina ir 
nabpaklitakselis 

(iš viso 334 žmonės) 

C grupė 
Karboplatina ir 

nabpaklitakselis 
(iš viso 

334 žmonės) 

Karščiavimas ir 
mažesnis nei 
normalus baltųjų 
kraujo kūnelių 
kiekis  

5 % 
(15 iš 332) 

4 % 
(13 iš 334) 

2 % 
(5 iš 334) 

Plaučių uždegimas 
(pneumonitas) 

3 % 
(11 iš 332) 

3 % 
(10 iš 334) 

Mažiau nei 1 % 
(2 iš 334) 

Plaučių infekcija 
(pneumonija) 

2 % 
(5 iš 332) 

2 % 
(6 iš 334) 

2 % 
(6 iš 334) 

Mažesnis nei 
normalus 
raudonųjų kraujo 
kūnelių kiekis 

2 % 
(5 iš 332) 

2 % 
(6 iš 334) 

Mažiau nei 1 % 
(2 iš 334) 

Vandens 
netekimas 
(dehidratacija) 

1 % 
(4 iš 332) 

Mažiau nei 1 % 
(1 iš 334) 

Mažiau nei 1 % 
(2 iš 334) 

Dažnas 
tuštinimasis, 
skystos 
vandeningos 
išmatos 
(viduriavimas) 

Mažiau nei 1 % 
(3 iš 332) 

1 % 
(4 iš 334) 

Mažiau nei 1 % 
(3 iš 334) 

 

 
Kai kurie tyrime dalyvavę žmonės mirė dėl šalutinių poveikių, kurie galėjo būti susiję su 
vienu iš tyrimo vaistų:  
• mirė 9 iš 332 (3 %) A grupės žmonių; 
• mirė 4 iš 334 (1 %) B grupės žmonių; 
• mirė 3 iš 334 (1 %) C grupės žmonių. 
 
Tyrimo metu kai kurie žmonės nutraukė vaisto vartojimą dėl šalutinių poveikių, 
atitinkama informacija pateikta tolesnėje diagramoje. 
 
Kiek žmonių nutraukė vaisto vartojimą dėl šalutinių poveikių? 

 
 
Dažniausi šalutiniai poveikiai 
 
Šioje lentelėje nurodyti dažniausi šalutiniai poveikiai, susiję su vartojamais vaistais. Tai 
yra 10 dažniausių šalutinių poveikių visose gydymo grupėse. Kai kuriems žmonėms 
pasireiškė daugiau kaip vienas šalutinis poveikis.  

B grupė 
Atezolizumabas plius 

karboplatina ir nabpaklitakselis 

C grupė 
Karboplatina ir nabpaklitakselis 

88 iš 332 žmonių (27 %) 
A grupė 

Atezolizumabas plius 
karboplatina ir paklitakselis 

102 iš 334 žmonių (31 %) 

58 iš 334 žmonių (17 %) 
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Dažniausi 
šalutiniai 
poveikiai, 
pastebėti per 
tyrimą 

A grupė 
Atezolizumabas 

plius 
karboplatina ir 
paklitakselis 

(iš viso 332 žmonės) 

B grupė 
Atezolizumabas plius 

karboplatina ir 
nabpaklitakselis 

(iš viso 334 žmonės) 

C grupė 
Karboplatina ir 

nabpaklitakselis 
(iš viso 

334 žmonės) 

Mažesnis nei 
normalus 
raudonųjų kraujo 
kūnelių kiekis 

36 % 
(118 iš 332) 

51 % 
(169 iš 334) 

54 % 
(179 iš 334) 

Plaukų slinkimas 39 %  
(128 iš 332) 

33 %  
(111 iš 334) 

30 %  
(100 iš 334) 

Mažesnis nei 
normalus baltųjų 
kraujo kūnelių 
kiekis 

13 %  
(44 iš 332) 

35 % 
(116 iš 334) 

36 %  
(120 iš 334) 

Pykinimas 22 %  
(74 iš 332) 

34 % 
(113 iš 334) 

27 % 
(90 iš 334) 

Nuovargis 24 % 
(80 iš 332) 

22 %  
(73 iš 334) 

22 % 
(73 iš 334) 

Mažesnis nei 
normalus kraujo 
ląstelių, 
dalyvaujančių 
susidarant kraujo 
krešuliams, 
(trombocitų) kiekis 

14 % 
(46 iš 332) 

26 % 
(86 iš 334) 

26 % 
(88 iš 334) 

Sumažėjęs 
apetitas 

22 % 
(72 iš 332) 

19 % 
(62 iš 334) 

19 % 
(65 iš 334) 

Dažnas 
tuštinimasis, 
skystos 
vandeningos 
išmatos 
(viduriavimas) 

19 % 
(64 iš 332) 

19 % 
(63 iš 334) 

19 % 
(63 iš 334) 

Silpnumas arba 
energijos trūkumas 

17 % 
(58 iš 332) 

13 % 
(45 iš 334) 

16 % 
(53 iš 334) 

Sumažėjęs 
trombocitų kiekis 
kraujyje 

11 % 
(38 iš 332) 

17 % 
(55 iš 334) 

17 % 
(58 iš 334) 

 

 
Kiti šalutiniai poveikiai 
Informacijos apie kitus šalutinius poveikius (nenurodytus pirmiau esančiuose skyriuose) 
galite rasti šios santraukos pabaigoje išvardytose interneto svetainėse (žr. 8 skyrių). 
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6. Kaip šis tyrimas padėjo moksliniams tyrimams? 
Čia pateikta informacija gauta atlikus vieną tyrimą, kuriame dalyvavo 1021 žmogus, 
sergantis plokščialąsteliniu NSLPV. Šie rezultatai padėjo tyrėjams daugiau sužinoti 
apie NSLPV ir atezolizumabo vartojimą su chemoterapija. 
 
Apskritai šis tyrimas parodė, kad žmonėms, kuriems buvo skiriama atezolizumabo bei 
platinos chemoterapija, vėžys progresavo lėčiau ir jie išgyveno šiek tiek ilgiau nei 
žmonės, kuriems buvo skiriama vien chemoterapija.  
 
Šalutinis poveikis dažniau pasireiškė žmonėms, kuriems buvo skiriamas atezolizumabo 
ir chemoterapijos derinys, palyginti su tais, kuriems buvo skiriama vien chemoterapija. 
Šiame tyrime dalyvavusiems žmonėms nepasireiškė jokių naujų šalutinių poveikių, 
kurie anksčiau nebuvo pasireiškę žmonėms, vartojusiems atezolizumabą ar gavusiems 
chemoterapiją atliekant kitus tyrimus. 

7. Ar planuojami kiti tyrimai? 
Atliekami kiti atezolizumabo saugumo ir poveikio tyrimai. Atliekant šiuos tyrimus 
siekiama išanalizuoti atezolizumabo vartojimą įvairiose situacijose, pavyzdžiui:  
• kartu su kitais gydymo būdais;  
• skiriant prieš kitą gydymą arba po jo, kad kitas gydymas būtų veiksmingesnis; 
• kitų tipų plaučių vėžiui gydyti; 
• skiriant kaip pirmasį NSLPV, išplitusio į kitas kūno dalis, gydymą.  
 
8. Kur galiu rasti daugiau informacijos? 
Daugiau informacijos apie tyrimą rasitešiose interneto svetainėse: 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367794; 
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003208-59/results; 
• https://forpatients.roche.com/lt/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-in-

combination-with-carboplatin-26891.html. 
Jei norite daugiau sužinoti apie tyrimo rezultatus, visas čia aprašyto straipsnio 
pavadinimas yra „Atezolizumabo vartojimas kartu su karboplatina ir nabpaklitakseliu, 
gydant metastazavusį plokščialąstelinį NSLPV (IMpower131): atsitiktinių imčių III fazės 
tyrimo rezultatai“. Mokslinio staripsnio autoriai: Robert Jotte, Federico Cappuzzo, Ihor 
Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-Abreu ir kt. Straipsnis 
paskelbtas Journal of Thoracic Oncology, tomas Nr. 15, 1351–1360 psl.  
 
Į ką galiu kreiptis, jei turiu klausimų apie tyrimą? 
Jei perskaitę šią santrauką turite daugiau klausimų: 
• apsilankykite „ForPatientsplatform“ ir užpildykite kontaktinę formą: 

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

• susisiekite su vietinio „Roche“ biuro atstovu. 
 
Jei dalyvavote tyrime ir turite klausimų apie rezultatus: 
• pasikalbėkite su tyrimo gydytoju arba personalu tyrimo ligoninėje arba klinikoje. 
 
Jei turite klausimų apie savo gydymą: 
• pasitarkite su gydytoju, atsakingu už jūsų gydymą. 
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Kas organizavo tyrimą ir už jį sumokėjo? 
Tyrimą organizavo ir finansavo „F. Hoffmann-La Roche Ltd.“, turinti būstinę Bazelyje, 
Šveicarijoje. 
 
Visas tyrimo pavadinimas ir kita identifikavimo informacija 
Visas tyrimo pavadinimas: „Atezolizumabo vartojimo kartu su karboplatina ir 
paklitakseliu arba karboplatina ir nabpaklitakseliu, palyginti su gydymu karboplatina ir 
nabpaklitakseliu, gydant IV stadijos plokščialąsteliniu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu 
(NSLPV) sergančius dalyvius, tyrimas [IMpower131]“. 
 
Tyrimas vadinamas „IMpower131“. 
 
• Tyrimo protokolo numeris: GO29437 
• „ClinicalTrials.gov“ suteiktas tyrimo identifikatorius: NCT02367794 
• „EudraCT“ suteiktas tyrimo numeris: 2014-003208-59 
 


