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Ringkasan Hasil Percubaan Klinikal  

Kajian atezolizumab (imunoterapi) dengan kimoterapi 
dibandingkan dengan kimoterapi itu sendiri kepada 

penghidap sejenis kanser paru-paru dipanggil ‘kanser paru-
paru bukan sel kecil skuamus (NSCLC)’ 

 

 
Lihat penghujung ringkasan untuk tajuk penuh kajian. 
 
Mengenai ringkasan ini 
Ini ialah ringkasan hasil percubaan klinikal (dipanggil 
‘kajian’ dalam dokumen ini) – secara bertulis untuk: 
• Orang awam dan  
• Orang yang mengambil bahagian dalam kajian. 
 
Ringkasan ini berdasarkan maklumat yang diketahui 
pada masa penulisan. 

 

Kandungan ringkasan 
1. Maklumat umum 

tentang kajian ini 
2. Siapakah yang 

mengambil bahagian 
dalam kajian ini? 

3. Apakah yang terjadi 
semasa kajian? 

4. Apakah hasil kajian? 
5. Apakah kesan 

sampingan yang 
wujud? 

6. Bagaimanakah kajian 
ini dapat membantu 
penyelidikan? 

7. Adakah terdapat 
rancangan untuk kajian 
lain? 

8. Di manakah saya boleh 
mendapatkan 
maklumat lanjut? 

 
Glosari  
• NSCLC= kanser paru-

paru bukan sel kecil 
 

 

Kajian bermula pada bulan Jun 2015 dan ringkasan ini 
mengandungi hasil lengkap yang telah dianalisis pada 
bulan Januari 2018 dan pada bulan Oktober 2018. 
Sewaktu penulisan ringkasan ini, kajian ini masih 
berterusan, dengan orang masih menerima rawatan – 
ringkasan ini menunjukkan hasil lengkap hanya untuk 
bahagian kajian. 
Hasil daripada kajian ini mungkin berbeza daripada 
kajian lain dengan ubat yang sama. Satu kajian tidak 
boleh memberitahu kita segalanya tentang sejauh 
mana ubat itu selamat digunakan dan sejauh mana 
keberkesanannya. Ramai orang diperlukan dalam 
banyak kajian untuk mengetahui semua yang perlu kita 
ketahui.  
 
Ini bermakna anda tidak boleh membuat keputusan 
berdasarkan satu ringkasan ini – sentiasa 
berbincang dengan doktor anda sebelum membuat 
sebarang keputusan tentang rawatan anda. 

 
Terima kasih kepada orang yang mengambil bahagian dalam kajian ini 
Orang yang mengambil bahagian dapat membantu penyelidik menjawab soalan 
penting tentang sejenis kanser paru-paru dipanggil ‘kanser paru-paru bukan sel kecil’ 
(NSCLC) dan ubat baharu yang sedang dikaji – ‘atezolizumab’ (imunoterapi) – 
diambil bersama dengan gabungan kimoterapi yang berbeza. 
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Maklumat penting mengenai kajian ini 
Mengapakah kajian ini dilakukan? 

• Kajian ini telah dilakukan untuk membandingkan sejauh mana keberkesanan tiga 
gabungan ubat dalam orang yang menghidap sejenis ‘kanser paru-paru bukan sel 
kecil’ (NSCLC) yang dipanggil ‘skuamus’:  

o Ubat yang sedang dikaji, dipanggil ‘atezolizumab’, diambil bersama 
sama ada:  
 Kimoterapi sedia ada dipanggil ‘carboplatin + paclitaxel’ atau  
 Kimoterapi sedia ada dipanggil ‘carboplatin + nab-paclitaxel’  

o Kimoterapi sedia ada (carboplatin + nab-paclitaxel) itu sendiri. 

• Orang telah dibahagikan kepada tiga kumpulan kajian seperti yang ditunjukkan di 
sini, supaya kesan gabungan ubat yang berbeza dapat dibandingkan.  

 
 

• Kajian ini melibatkan 1021 orang di 26 buah negara. 
Apakah hasilnya? 

• Penemuan utama adalah bahawa:  

– Bagi orang dalam Kumpulan B, kanser mereka tidak bertambah teruk 
selama kira-kira 6.3 bulan secara purata selepas memulakan rawatan, 
dibandingkan dengan kira-kira 5.6 secara purata bagi orang dalam 
Kumpulan C. 

– Orang dalam Kumpulan B telah hidup selama kira-kira 14.2 bulan secara 
purata dari permulaan kajian, dibandingkan dengan kira-kira 13.5 bulan 
secara purata dalam Kumpulan C. 

Berapa ramaikah orang mengalami kesan sampingan? 

• Kumpulan A: 77 daripada 332 orang (23%) mengalami kesan sampingan yang 
serius berkaitan dengan rawatan mereka.  

• Kumpulan B: 70 daripada 334 orang (21%) mengalami kesan sampingan yang 
serius berkaitan dengan rawatan mereka.  
Kumpulan C: 35 daripada 334 orang (11%) mengalami kesan sampingan yang 
serius berkaitan dengan rawatan mereka.  

• Sewaktu penulisan ringkasan ini, kajian masih berlaku. Kajian ini dijangkakan 
berakhir dalam bulan November 2020.  
 

 
 

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C 

Atezolizumab 
campur 

carboplation + 
Paclitaxel 

Atezolizumab 
campur 

carboplation + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplation 

+ nab-
paclitaxel 
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1. Maklumat umum tentang kajian ini 
 
Mengapakah kajian ini dilakukan? 
Orang yang menghidap jenis NSCLC yang dipanggil ‘skuamus’ biasanya mengambil 
ubat dipanggil kimoterapi yang membunuh sel kanser atau menghalang sel kanser 
daripada berkembang. Perkataan ‘skuamus’ menerangkan jenis kanser paru-paru yang 
dipengaruhi oleh kanser – kanser sel skuamus biasanya ditemui di tengah-tengah 
paru-paru. 
 
Kimoterapi yang membunuh sel kanser yang menggunakan platinum dipanggil 
‘kimoterapi berdasarkan platinum’ – jenis rawatan ini boleh menggunakan dua jenis 
ubat kimoterapi berbeza yang diambil bersama. Walau bagaimanapun, kimoterapi 
mungkin berkesan hanya untuk masa yang singkat dan kemudian kanser menjadi teruk 
semula. Kadangkala, kimoterapi ini tidak berkesan langsung dan orang yang 
menghidap kanser paru-paru mungkin tidak berpeluang untuk hidup sangat lama. 
 
Ubat baharu diperlukan supaya dapat merawat kanser – mengecutkan tumor – secara 
lebih berkesan dan membantu orang untuk hidup lebih lama. Jika tumor mengecut, 
orang juga mungkin dapat menguruskan kanser mereka dengan lebih baik. 
Imunoterapi ialah jenis ubat baharu yang membantu sistem imun orang itu sendiri 
menyerang sel kanser. Imunoterapi mungkin lebih berkesan dalam sesetengah 
orang berbanding orang lain atau ia mungkin hanya berkesan untuk masa yang 
singkat. Keadaan ini mungkin disebabkan sel kanser boleh ‘sembunyi’ daripada sistem 
imun dan/atau belajar melepaskan diri daripada serangan sistem imun. 
 
Sesetengah jenis kimoterapi boleh ‘membangunkan’ sistem imun supaya kimoterapi ini 
besar kemungkinan dapat ‘mencari’ sel kanser. Mengambil imunoterapi bersama 
dengan kimoterapi boleh membantu imunoterapi untuk menyerang sel kanser dengan 
lebih berkesan. 
 
Dalam kajian ini, penyelidik mahu melihat sama ada pengambilan imunoterapi 
(atezolizumab) bersama dengan kimoterapi akan membantu orang yang menghidap 
NSCLC skuamus untuk hidup lebih lama.. Penyelidik juga mahu melihat sama ada 
gabungan ini akan menghalang kanser daripada berkembang lebih lama daripada 
kimoterapi itu sendiri. Orang dalam kajian ini tidak mengambil ubat lain untuk kanser 
paru-paru sebelum mengambil bahagian dalam kajian ini. 
 
 
Apakah ubat yang sedang dikaji? 
Kajian ini melihat gabungan ubat baharu (imunoterapi) yang berbeza dan ubat 
kimoterapi sedia ada dalam tiga kumpulan orang yang menghidap NSCLC skuamus: 
• Kumpulan A: atezolizumab (ubat baharu) campurcarboplatin+ paclitaxel 

(kimoterapi sedia ada) 
• Kumpulan B: atezolizumab (ubat baharu) campurcarboplatin+ nab- paclitaxel 

(kimoterapi sedia ada) 
• Kumpulan C: carboplatin + nab-paclitaxel (kimoterapi sedia ada). 
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Atezolizumab ialah ubat yang sedang dikaji dalam kajian, digabungkan dengan 
kimoterapi: 
• Anda menyebut ‘atezolizumab’ sebagai ‘a – teh – zo – liz – oo – mab’. 

o Ubat ini ialah sejenis imunoterapi. 
o Sistem imun badan menyerang penyakit selepas kanser. Walau 

bagaimanapun, sel kanser boleh menyekat (menghalang) sistem imun 
daripada menyerang kanser. Atezolizumab melepaskan sekatan ini – 
bermakna sistem imun dapat menyerang sel kanser. 

o Apabila orang mengambil atezolizumab, tumor (kanser) mereka mungkin 
menjadi lebih kecil. 

Ubat kimoterapi sedia ada digunakan dalam kajian ini ialah: 
• Carboplatin: Anda menyebut ini sebagai ‘KAR-boe-PLA-tin’ 

o Ubat ini ialah ubat kimoterapi platinum. 
o Carboplatin memberi kesan kepada bahan genetik dalam sel – DNA. Ini 

menghalang sel kanser daripada membahagi kepada dua sel baharu dan 
membunuhnya. 

• Paclitaxel: Anda menyebut ini sebagai ‘PAC-lee-TAX-el’ 
o Paclitaxel berfungsi dengan menghalang sel kanser daripada membahagi 

kepada sel baharu. Ini menyekat pertumbuhan tumor. 
• Nab-paclitaxel: Anda menyebut ini sebagai ‘NAB-PAC-lee-TAX-el’ 

o Ubat ini menggabungkan paclitaxel dengan protein dipanggil albumin yang 
membantu paclitaxel mencapai tumor. 

o Nab-paclitaxel berfungsi dengan menghalang sel kanser daripada 
membahagi kepada sel baharu, jadi ini dapat menyekat pertumbuhan tumor. 

 
 
Apakah yang ingin diketahui oleh penyelidik? 
• Penyelidik melakukan kajian ini untuk membandingkan atezolizumab campur 

kimoterapi dengan kimoterapi itu sendiri – untuk melihat sejauh mana keberkesanan 
atezolizumab campur kimoterapi (lihat bahagian 4 “Apakah hasil kajian?”). 

o Atezolizumab telah diambil dengan kimoterapi (carboplatin + nab-paclitaxel) 
oleh orang dalam Kumpulan B untuk melihat sama ada gabungan ini akan 
lebih berkesan berbanding kimoterapi sendiri (Kumpulan C) untuk orang 
yang menghidap NSCLC skuamus.  

• Mereka juga mahu mengetahui sejauh mana ubat itu selamat – dengan menyemak 
bilangan orang yang mengalami kesan sampingan dalam setiap kumpulan rawatan 
dan melihat tahap keseriusannya (lihat bahagian 5 “Apakah kesan sampingan yang 
wujud?”). 

 
Soalan utama yang penyelidik mahu jawab adalah: 
1. Berapa lama masa yang ada antara permulaan rawatan dalam Kumpulan B dan 

Kumpulan C dengan kanser menjadi teruk? 
2. Berapa lama orang dalam Kumpulan B dan Kumpulan C hidup (seperti yang 

diukur dalam kajian ini)? 

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C 

Atezolizumab 
campur 

carboplation + 
Paclitaxel 

Atezolizumab 
campur 

carboplation + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplation 

+ nab-
paclitaxel 
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Apakah jenis kajian ini? 
Ini ialah kajian ‘Fasa 3’. Ini bermakna sebelum kajian ini bermula, atezolizumab telah 
diuji dalam bilangan orang menghidap NSCLC yang kecil. Dalam kajian ini, bilangan 
orang menghidap NSCLC yang lebih besar mengambil sama ada atezolizumab yang 
digabungkan dengan kimoterapi atau kimoterapi itu sendiri. Kajian Fasa 3 dilakukan 
dalam bilangan orang yang besar untuk melihat sama ada ubat tersebut lebih berkesan 
berbanding rawatan biasa dan cukup selamat supaya dapat ‘diluluskan’ oleh pihak 
berkuasa kesihatan sebagai rawatan yang boleh ditetapkan oleh doktor anda. 
 
Kajian adalah ‘terawak’. Ini bermakna ubat yang akan diambil oleh orang dalam kajian 
ini telah ditentukan secara kebetulan. Pemilihan secara rawak ubat yang akan diambil 
oleh orang meningkatkan kemungkinan bahawa jenis orang dalam kumpulan akan 
menjadi campuran yang serupa (contohnya umur yang serupa, bangsa yang serupa). 
Selain ubat berbeza yang diberikan kepada orang dalam setiap kumpulan, semua 
penjagaan lain adalah sama. 
 
Ini ialah kajian ‘label terbuka’. Ini bermakna bahawa kedua-dua orang mengambil 
bahagian dalam kajian dan doktor kajian mengetahui ubat kajian yang diambil oleh 
orang tersebut.  
 
Bilakah dan di manakah kajian diadakan? 
Kajian telah bermula pada bulan Jun 2015. Ringkasan ini termasuk hasil lengkap 
sehingga 3 Oktober 2018. Sewaktu penulisan ringkasan ini, doktor kajian masih 
mengumpul maklumat mengenai keselamatan ubat. 
 
 

 
 

Garis masa kajian 

Jun 2015 
Permulaan kajian – 

pesakit pertama 
diberi ubat kajian Januari 2018 

Hasil mengenai tempoh 
yang diambil untuk kanser 

menjadi teruk telah 
dianalisis 

November 2020 
Kajian dijangkakan 

akan berakhir 

Oktober 2018 
Hasil mengenai daya tahan dan 

kesan sampingan telah dianalisis 
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Simbol pada garis masa ( ) menunjukkan masa maklumat ini ditunjukkan dalam 
ringkasan ini telah dianalisis (Januari 2018 – kira-kira 2 setengah tahun selepas kajian 
bermula dan Oktober 2018 – 3 tahun 4 bulan selepas kajian bermula). 
 
Kajian diadakan di 317 buah hospital dan klinik di 26 buah negara di Eropah, Amerika 
Tengah, Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia dan Australia.  
 
Peta ini menunjukkan negara kajian ini diadakan.  
 

 
 
 
2. Siapakah yang mengambil bahagian dalam kajian ini? 
Dalam kajian ini, 1021 orang yang menghidap NSCLC skuamus telah mengambil 
bahagian. 
Berikut ialah maklumat lanjut tentang orang yang mengambil bahagian dalam kajian. 
 

• Argentina 
• Australia 
• Austria 
• Belgium 
• Brazil 
• Bulgaria 
• Kanada 
• Chile 
• Perancis 

• Jerman 
• Israel 
• Itali 
• Jepun 
• Latvia 
• Lithuania 
• Mexico 
• Belanda 
• Peru 

• Portugal 
• Persekutuan Rusia 
• Singapura 
• Slovakia 
• Sepanyol 
• Taiwan 
• Ukraine 
• Amerika Syarikat 
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Orang boleh mengambil bahagian dalam kajian ini jika:  
• Mereka menghidap NSCLC skuamus tahap serius – dipanggil ‘tahap serius’ kerana 

kanser telah merebak dari tempat ia bermula ke sel berhampiran, atau ke bahagian 
badan yang lain 

• Mereka belum mengambil kimoterapi untuk merawat kanser paru-paru tahap serius 
mereka sebelum ini 

• Mereka telah membenarkan doktor mereka untuk mengambil sampel tumor mereka 
• Sama ada kanser paru-paru: 

o Tidak mempunyai perubahan (mutasi) dari segi gen yang dipanggil EGFR 
atau ALK, atau: 

o Mempunyai mutasi dalam EGFR atau ALK dan sebarang ubat yang telah 
mereka ambil untuk merawat kanser paru-paru dengan mutasi ini tidak 
berfungsi atau telah menyebabkan begitu banyak kesan sampingan hingga 
mereka terpaksa berhenti mengambilnya. 

 
Orang tidak boleh mengambil bahagian dalam kajian ini jika: 
• Mereka menghidap kanser yang telah merebak ke otak atau saraf tunjang yang 

belum dirawat. 
• Mereka menghidap penyakit yang sistem imun mereka menyerang badan mereka 

sendiri. 
• Mereka telah mengambil sebarang ubat sebelum ini yang berfungsi seperti 

atezolizumab. 
 
 
3. Apakah yang terjadi semasa kajian? 
Semasa kajian, orang telah dipilih secara rawak oleh komputer untuk mendapatkan 
satu daripada tiga rawatan. 

82% 18% 

835 daripada 1021 
orang yang mengambil 

bahagian ialah lelaki 

186 daripada 1021 
orang yang mengambil 
bahagian ialah wanita 

Umur median: 65 tahun 
Julat umur: 23 hingga 86 tahun 
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Kumpulan rawatan ialah: 
• Kumpulan A: atezolizumab (ubat baharu) campur carboplatin + paclitaxel 

(kimoterapi sedia ada) 
• Kumpulan B: atezolizumab (ubat baharu) campur carboplatin + nab-paclitaxel 

(kimoterapi sedia ada) 
• Kumpulan C: carboplatin + nab-paclitaxel (kimoterapi sedia ada) 
 
Jadual ini menunjukkan bilangan orang yang mengambil setiap rawatan kajian dan 
kekerapan ubat telah diambil. 
 

 Kumpulan A 
Atezolizumab 

campur 
carboplatin + 

paclitaxel 

Kumpulan B 
Atezolizumab 

campur 
carboplatin + nab-

paclitaxel 

Kumpulan C 
Carboplatin + 
nab-paclitaxel 

Bilangan orang 
dalam kumpulan 
ini (dipilih oleh 
komputer) 

338 343 340 

Bilangan orang 
yang mengambil 
ubat ini 

332 334 334 

Cara pengambilan 
ubat 

Disuntik ke dalam 
vena  

Disuntik ke dalam 
vena 

Disuntik ke dalam 
vena 

Masa 
pengambilan ubat 
dalam setiap 3 
minggu kitaran 
rawatan 

Atezolizumab: hari 
1 
Carboplatin: hari 1 
Paclitaxel: hari 1 

Atezolizumab: hari 1 
Carboplatin: hari 1 
Nab-paclitaxel: hari 
1, 8, 15 

Carboplatin: hari 1 
Nab-paclitaxel: 
hari 1, 8, 15 

 

 
Gambar ini menunjukkan maklumat lanjut mengenai perkara yang terjadi dalam kajian 
setakat ini – dan langkah yang seterusnya. 
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Simbol pada garis masa ( ) menunjukkan masa maklumat ini ditunjukkan dalam 
ringkasan ini telah dianalisis (Januari 2018 – kira-kira 2 setengah tahun selepas kajian 
bermula dan Oktober 2018 – 3 tahun Dan 4 bulan selepas kajian bermula). 
 
• Apabila orang dalam kajian berhenti menerima rawatan, mereka telah diminta 

untuk kembali ke pusat kajian mereka untuk lawatan lanjut bagi memeriksa 
keseluruhan kesihatan mereka. Lawatan ini penting untuk menentukan 
tempoh orang dalam kajian ini hidup. 

 
 
4. Apakah hasil kajian? 
 
Soalan 1: Berapa lamakah antara permulaan rawatan dengan kanser menjadi 
teruk dalam Kumpulan B dan Kumpulan C? 
Penyelidik melihat pada tempoh kanser menjadi teruk (dalam erti kata lain, kanser ke 
bahagian badan yang lain, merebak lebih jauh atau tumbuh lebih besar seperti yang 
ditunjukkan oleh imbasannya) dalam dua daripada kumpulan–Kumpulan B dan 
Kumpulan C. Maklumat ini telah dikumpulkan daripada semua orang dalam kedua-dua 
kumpulan dari bulan Jun 2015 hingga Januari 2018. 
• Dalam Kumpulan B, kanser menjadi teruk selepas kira-kira 6.3 bulan, secara 

purata (dalam sesetengah orang, kanser mengambil masa lebih lama untuk 
menjadi teruk dan dalam orang lain pula, kanser menjadi teruk lebih cepat daripada 
6.3 bulan). 

• Dalam Kumpulan C, kanser menjadi teruk selepas kira-kira 5.6 bulan, secara 
purata (dalam sesetengah orang, kanser mengambil masa lebih lama untuk 
menjadi teruk dan dalam orang lain pula, kanser menjadi teruk lebih cepat daripada 
5.6 bulan). 

Penyaringan Rawatan 

Pemilihan 
orang yang 
menghidap 

NSCLC untuk 
mengambil 
bahagian 

dalam kajian Pe
ra

w
ak

an
 

Kumpulan A 
338 orang mengambil 

atezolizumab campur carboplatin 
+ paclitaxel 

Kumpulan B 
343 orang mengambil 

atezolizumab campur carboplatin 
+ nab-paclitaxel 

Kumpulan C 
340 orang mengambil carboplatin 

+ nab-paclitaxel 

Jun 2015 
Permulaan kajian 

November 2020 
Selepas 5½ tahun 
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Secara purata, berapa lamakah antara permulaan rawatan dengan 
kanser menjadi teruk? 

 
 
Maklumat ini telah dikumpulkan dari bulan Jun 2015 hingga Januari 2018. 
 
 
Soalan 2: Berapa lamakah orang dalam Kumpulan B dan Kumpulan C hidup 
dalam kajian ini? 
Penyelidik juga membandingkan tempoh orang dalam Kumpulan B dan orang dalam 
Kumpulan C hidup secara purata. Maklumat ini telah dikumpulkan daripada semua 
orang dalam kedua-dua kumpulan dari bulan Jun 2015 hingga Oktober 2018. 
 
• Orang dalam Kumpulan B hidup selama kira-kira 14.2 bulan secara purata selepas 

mula mengambil ubat. 
• Orang dalam Kumpulan C hidup selama kira-kira 13.5 bulan secara purata selepas 

mula mengambil ubat. 
• Bilangan untuk setiap kumpulan rawatan ini ialah purata, bermaknasesetengah 

orang hidup lebih lama dan sesetengah orang hidup untuk tempoh lebih pendek. 
• Kami tidak tahu jika ini ialah perbezaan sebenar – mungkin adalah kebetulan. 
 

Secara purata, berapa lamakah orang hidup dalam kajian? 

 
Maklumat ini telah dikumpulkan dari bulan Jun 2015 hingga Oktober 2018.  
 
• Dalam Kumpulan B, 228 daripada 343 orang (66%) meninggal dunia. 
• Dalam Kumpulan C, 245 daripada 340 orang (72%) meninggal dunia. 

 
Bahagian ini hanya menunjukkan hasil utama daripada kajian ini. Anda boleh 
mendapatkan maklumat mengenai semua hasil lain pada tapak web yang disenaraikan 
di penghujung ringkasan ini (lihat bahagian 8). 
 
 

Kumpulan B 
Atezolizumab campur 

carboplatin + nab-paclitaxel 

Kumpulan C 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

Permulaan 
kajian 

6.3 bulan 

5.6 bulan 

Kumpulan B 
Atezolizumab campur 

carboplatin + nab-paclitaxel 

Kumpulan C 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

Permulaan 
kajian 

14.2 bulan 

13.5 bulan 
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5. Apakah kesan sampingan yang wujud? 
Kesan sampingan adalah masalah perubatan (seperti rasa pening) yang mungkin 
berlaku semasa kajian. 
• Kesan sampingan ini diterangkan dalam ringkasan ini kerana doktor kajian percaya 

kesan sampingan ini berkaitan dengan rawatan dalam kajian. 
• Bukan semua orang dalam kajian ini mempunyai semua kesan sampingan. 
• Kesan sampingan berkaitan dengan rawatan mungkin sedikit hingga sangat serius.  
• Kesan sampingan yang mereka alami mungkin berbeza-beza dari orang ke orang. 
• Penting untuk mengetahui bahawa kesan sampingan yang dilaporkan di sini adalah 

daripada kajian tunggal ini. Oleh itu, kesan sampingan yang ditunjukkan di sini 
mungkin berbeza daripada yang dilihat dalam kajian lain atau yang kelihatan pada 
risalah perubatan. 

• Kesan sampingan yang serius dan biasa disenaraikan dalam bahagian yang berikut. 
 
Kesan sampingan yang serius 
Kesan sampingan dianggap ‘serius’ jika ia membahayakan nyawa, memerlukan 
rawatan hospital, menyebabkan masalah berlanjutan atau memerlukan rawatan 
dengan ubat untuk mencegah masalah berlanjutan. 
 
Sepanjang kajian ini, 18 daripada setiap 100 orang (18%) yang mengambil bahagian 
telah mengalami sekurang-kurangnya satu kesan sampingan yang serius yang 
berkaitan dengan ubat yang diambil. Bilangan orang yang mengalami kesan 
sampingan yang serius dalam setiap kumpulan ditunjukkan dalam graf. 

Berapa ramaikah orang yang mengalami sekurang-kurangnya kesan 
sampingan yang serius? 

 
 
Jadual di bawah menunjukkan kesan sampingan yang serius yang berlaku dalam lebih 
daripada 1 daripada 100 (1%) dalam setiap kumpulan. Sesetengah orang mengalami 
lebih daripada satu kesan sampingan yang serius.  
 

Kumpulan B 
Atezolizumab campur 

carboplatin + nab-paclitaxel 

Kumpulan C 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

77 daripada 332 orang (23%) 
Kumpulan A 

Atezolizumab campur 
carboplatin + paclitaxel 

70 daripada 334 orang (21%) 

35 daripada 334 orang (11%) 
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Kesan sampingan 
yang serius 
dilaporkan dalam 
kajian ini 

Kumpulan A 
Atezolizumab 

campur  
carboplatin + 

paclitaxel 
(sejumlah 332 

orang) 

Kumpulan B 
Atezolizumab 

campur  
carboplatin + nab-

paclitaxel 
(sejumlah 334 

orang) 

Kumpulan C 
Carboplatin + 
nab-paclitaxel 
(sejumlah 334 

orang) 

Demam atau 
amaun sel darah 
putih yang lebih 
rendah daripada 
biasa  

5% 
(15 daripada 332) 

4% 
(13 daripada 334) 

2% 
(5 daripada 334) 

Keradangan paru-
paru (pneumonitis) 3% 

(11 daripada 332) 
3% 

(10 daripada 334) 
Kurang daripada 

1% 
(2 daripada 334) 

Jangkitan dalam 
paru-paru 
(pneumonia) 

2% 
(5 daripada 332) 

2% 
(6 daripada 334) 

2% 
(6 daripada 334) 

Amaun darah 
merah yang lebih 
rendah daripada 
biasa 

2% 
(5 daripada 332) 

2% 
(6 daripada 334) 

Kurang daripada 
1% 

(2 daripada 334) 

Kehilangan air 
(dehidrasi) 1% 

(4 daripada 332) 
Kurang daripada 1% 

(1 daripada 334) 

Kurang daripada 
1% 

(2 daripada 334) 
Kerap membuang 
air besar dengan 
najis cair dan 
berair (cirit-birit) 

Kurang daripada 1% 
(3 daripada 332) 

1% 
(4 daripada 334) 

Kurang daripada 
1% 

(3 daripada 334) 
 

 
Sesetengah orang dalam kajian ini meninggal dunia disebabkan oleh kesan sampingan 
yang mungkin berkaitan dengan satu daripada ubat kajian:  
• 9 daripada 332 orang (3%) dalam Kumpulan A meninggal dunia 
• 4 daripada 334 orang (1%) dalam Kumpulan B meninggal dunia 
• 3 daripada 334 orang (1%) dalam Kumpulan C meninggal dunia. 
 
Sepanjang kajian, sesetengah orang berhenti mengambil ubat mereka disebabkan oleh 
kesan sampingan – ini ditunjukkan dalam graf di bawah. 
 
Berapa ramaikah orang yang berhenti mengambil ubat mereka disebabkan oleh 
kesan sampingan? 

 
 

Kumpulan B 
Atezolizumab campur 

carboplatin + nab-paclitaxel 

Kumpulan C 
Carboplatin + nab-paclitaxel 

88 daripada 332 orang (27%) 
Kumpulan A 

Atezolizumab campur 
carboplatin + paclitaxel 

102 daripada 334 orang 
(31%) 

58 daripada 334 orang (17%) 
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Kesan sampingan paling biasa 
 
Jadual ini menunjukkan kesan sampingan paling biasa berkaitan dengan ubat yang 
diambil – ini ialah 10 kesan sampingan paling biasa dalam semua kumpulan rawatan. 
Sesetengah orang mengalami lebih daripada satu kesan sampingan.  
 
Kesan sampingan 
paling biasa 
dilaporkan dalam 
kajian ini 

Kumpulan A 
Atezolizumab 

campur  
carboplatin + 

paclitaxel 
(sejumlah 332 

orang) 

Kumpulan B 
Atezolizumab 

campur  
carboplatin + nab-

paclitaxel 
(sejumlah 334 

orang) 

Kumpulan C 
Carboplatin + 
nab-paclitaxel 
(sejumlah 334 

orang) 

Sel darah merah  
yang lebih rendah 
daripada biasa 

36% 
(118 daripada 332) 

51% 
(169 daripada 334) 

54% 
(179 daripada 

334) 
Keguguran rambut 39% 

(128 daripada 332) 
33% 

(111 daripada 334) 

30% 
(100 daripada 

334) 
Sel darah putih 
yang lebih rendah 
daripada biasa 

13% 
(44 daripada 332) 

35% 
(116 daripada 334) 

36% 
(120 daripada 

334) 
Rasa sakit (rasa 
loya) 

22% 
(74 daripada 332) 

34% 
(113 daripada 334) 

27% 
(90 daripada 334) 

Rasa penat 24% 
(80 daripada 332) 

22% 
(73 daripada 334) 

22% 
(73 daripada 334) 

Sel darah yang 
lebih rendah 
daripada biasa 
melibatkan 
pembentukan 
darah beku 
(platelet) 

14% 
(46 daripada 332) 

26% 
(86 daripada 334) 

26% 
(88 daripada 334) 

Kurang selera 
makan 

22% 
(72 daripada 332) 

19% 
(62 daripada 334) 

19% 
(65 daripada 334) 

Kerap membuang 
air besar dengan 
najis cair dan 
berair (cirit-birit) 

19% 
(64 daripada 332) 

19% 
(63 daripada 334) 

19% 
(63 daripada 334) 

Rasa lemah atau 
kekurangan tenaga 

17% 
(58 daripada 332) 

13% 
(45 daripada 334) 

16% 
(53 daripada 334) 

Bilangan platelet 
yang lebih rendah 
dalam darah 

11% 
(38 daripada 332) 

17% 
(55 daripada 334) 

17% 
(58 daripada 334) 

 

 
Kesan sampingan lain 
Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai kesan sampingan lain (tidak ditunjukkan 
dalam bahagian di atas) pada tapak web yang disenaraikan di penghujung ringkasan 
ini – lihat bahagian 8. 
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6. Bagaimanakah kajian ini dapat membantu penyelidikan? 
Maklumat yang ditunjukkan di sini adalah daripada kajian tunggal 1021 orang yang 
menghidap NSCLC skuamus. asil ini membantu penyelidik mengetahui lebih lanjut 
mengenai  NSCLC dan atezolizumab campur kimoterapi. 
 
Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahawa untuk orang yang telah diberikan 
atezolizumab campur kimoterapi berasaskan platinum, kanser mereka mengambil 
masa yang lebih lama untuk menjadi teruk dan mereka hidup lebih lama sedikit 
daripada orang yang diberikan kimoterapi itu sendiri.  
 
Lebih ramai rang yang telah diberikan atezolizumab campur kimoterapi mengalami 
kesan sampingan berbanding mereka yang telah diberikan kimoterapi itu sendiri. 
Orang dalam kajian ini tidak mengalami sebarang kesan sampingan baharu yang 
belum pernah dilihat sebelum ini dalam orang yang mengambil atezolizumab atau 
kimoterapi dalam kajian yang lain. 

7. Adakah terdapat rancangan untuk kajian lain? 
Kajian lain yang mengkaji keselamatan dan kesan atezolizumab sedang berlaku. 
Kajian ini mengkaji penggunaan atezolizumab dalam situasi yang berbeza, contohnya:  
• Bersama dengan rawatan lain  
• Diberikan sebelum atau selepas rawatan lain, untuk membantu agar rawatan lain 

lebih berkesan 
• Untuk jenis kanser paru-paru lain 
• Diberikan kepada orang sebagai rawatan pertama untuk NSCLC yang telah 

merebak ke bahagian badan yang lain.  
 
8. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut? 
Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai kajian ini pada tapak web yang 
disenaraikan di bawah: 
• 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 
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hasil kajian ini, tajuk penuh dokumen 
yang kami terangkan di sini ialah: “Atezolizumab in Combination With Carboplatin and 
Nab-Paclitaxel in Advanced Squamous NSCLC (IMpower131): Results From a 
Randomized Phase III Trial”. Pengarang dokumen saintifik ialah: Robert Jotte, Federico 
Cappuzzo, Ihor Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-Abreu dan lain-
lain. Dokumen diterbitkan dalam Journal of Thoracic Oncology, nombor jilid 15, pada 
halaman 1351-1360.  
 
Siapakah yang boleh saya hubungi jika saya mempunyai pertanyaan 
mengenai kajian ini? 
Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan lanjut selepas membaca ringkasan ini: 
• Lawati ForPatientsplatform dan isikan borang hubungan: 

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

• Hubungi wakil di pejabat Roche tempatan anda. 
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Jika anda mengambil bahagian dalam kajian ini dan mempunyai sebarang pertanyaan 
tentang hasil: 
• Berbincang dengan doktor kajian atau kakitangan di hospital atau klinik kajian. 
 
Jika anda mempunyai pertanyaan mengenai rawatan anda sendiri: 
• Berbincang dengan doktor yang mengendalikan rawatan anda. 
 
Siapakah yang menganjurkan dan membayar untuk kajian ini? 
Kajian ini telah dianjurkan dan dibayar oleh F. Hoffmann-La Roche Ltd; ibu pejabat 
mereka berada di Basel, Switzerland. 
 
Tajuk penuh kajian dan maklumat pengenalpastian lain 
Tajuk penuh kajian ini ialah: “A Study of Atezolizumab in Combination With Carboplatin 
+ Paclitaxel or Carboplatin + Nab-Paclitaxel Compared With Carboplatin + Nab-
Paclitaxel in Participants With Stage IV Squamous Non-Small Cell Lung Cancer 
(NSCLC) [IMpower131]”. 
 
Kajian ini dikenali sebagai ‘IMpower131’. 
 
• Nombor protokol untuk kajian ini ialah: GO29437. 
• Pengecam ClinicalTrials.gov untuk kajian ini ialah: NCT02367794. 
• Nombor EudraCT untuk kajian ini ialah: 2014-003208-59. 
 


