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Súhrn výsledkov klinického skúšania  

Štúdia atezolizumabu (imunoterapia) s chemoterapiou 
v porovnaní so samostatnou chemoterapiou u pacientov 

s rakovinou pľúc nazývanou „nemalobunkový 
spinocelulárny karcinóm pľúc“ (NSCLC) 

 

 
Kompletný názov štúdie nájdete na konci súhrnu. 
 
Informácie o tomto súhrne 
Toto je súhrn výsledkov klinického skúšania (v tomto 
dokumente označovaného ako „štúdia“) spísaný pre 
nasledujúce publikum: 
• verejnosť a  
• účastníci štúdie. 
 
Tento súhrn je založený na informáciách známych v čase 
písania textu. 

 

Obsah súhrnu 
1. Všeobecné 

informácie o tejto 
štúdii 

2. Kto sa zúčastnil na 
tejto štúdii? 

3. Čo sa stalo 
v priebehu štúdie? 

4. Aké sú výsledky 
štúdie? 

5. Aké boli vedľajšie 
účinky? 

6. Ako táto štúdia 
pomohla výskumu? 

7. Aké sú plány pre 
iné štúdie? 

8. Kde nájdem viac 
informácií? 

 
Glosár  
• NSCLC = 

nemalobunkový 
karcinóm pľúc 

 
 

Štúdia sa začala v júni 2015 a tento súhrn obsahuje 
kompletné výsledky, ktoré boli analyzované v januári 2018 
a októbri 2018. V čase písania tohto súhrnu štúdia stále 
prebieha, pacienti sú naďalej liečení – tento súhrn 
predstavuje kompletné výsledky iba pre časť štúdie. 
Výsledky tejto štúdie sa môžu líšiť od iných štúdií s tým 
istým liekom. Jedna štúdia nám nepovie všetko 
o bezpečnosti a účinnosti lieku. Budeme potrebovať veľa 
ľudí v mnohých štúdiách, aby sme zistili všetko, čo 
potrebujeme vedieť.  
 
To znamená, že sa nemáte rozhodovať iba na základe 
tohto súhrnu – predtým, ako sa rozhodnete o liečbe, 
vždy sa poraďte so svojím lekárom. 

 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na štúdii zúčastnili 
Pacienti, ktorí sa zúčastnili, pomohli výskumníkom zodpovedať dôležité otázky 
o rakovine pľúc nazývanej „nemalobunkový karcinóm pľúc“ (NSCLC) a novom 
výskumnom lieku – „atezolizumabe“ (imunoterapeutikum) – používanom s rôznymi 
kombináciami chemoterapie. 
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Kľúčové informácie o tejto štúdii 
Prečo sa táto štúdia robila? 

• Cieľom tejto štúdie bolo porovnať tri kombinácie liekov u pacientov s typom 
„nemalobunkového karcinómu pľúc“ (NSCLC), ktorý sa nazýva „spinocelulárny“:  

o výskumný liek s názvom „atezolizumab“ užívaný buď spolu so:  
 zavedenou chemoterapiou s názvom „karboplatina + 

paklitaxel“, alebo  
 zavedenou chemoterapiou s názvom „karboplatina + nab-

paklitaxel“,  
o samostatná zavedená chemoterapia (karboplatina + nab-paklitaxel). 

• Pacienti boli rozdelení do troch študijných skupín podľa nasledujúceho obrázka, 
aby bolo možné porovnať účinky rôznych kombinácií liekov.  

 
 

• Do tejto štúdie bolo zaradených 1 021 ľudí v 26 krajinách. 
Aké boli výsledky? 

• Hlavné výsledky boli nasledujúce:  

– U pacientov v skupine B sa rakovina nezhoršila v priemere 6,3 mesiaca od 
začiatku liečby v porovnaní v priemere s 5,6 mesiaca u pacientov 
v skupine C. 

– Pacienti v skupine B žili v priemere asi 14,2 mesiaca od začiatku štúdie 
v porovnaní v priemere s 13,5 mesiaca v skupine C. 

Koľko ľudí malo vedľajšie účinky? 

• Skupina A: 77 z 332 ľudí (23 %) malo významné vedľajšie účinky spojené 
s liečbou.  

• Skupina B: 70 z 334 ľudí (21 %) malo významné vedľajšie účinky spojené 
s liečbou.  
Skupina C: 35 z 334 ľudí (11 %) malo významné vedľajšie účinky spojené 
s liečbou.  

• V čase písania tohto súhrnu štúdia stále prebieha. Mala by sa skončiť v novembri 
2020.  
 

 
 

Skupina A Skupina B Skupina C 

Atezolizumab 
plus 

karboplatina + 
paklitaxel 

Atezolizumab 
plus 

karboplatina + 
nab-paklitaxel 

 
Karboplatina + 
nab-paklitaxel 
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1. Všeobecné informácie o tejto štúdii 
 
Prečo sa táto štúdia robila? 
Pacienti s typom NSCLC nazývaným „spinocelulárny“ sú obvykle liečení 
chemoterapiou, ktorá zabíja rakovinové bunky alebo zastavuje rast rakovinových 
buniek. Pojem „spinocelulárny“ opisuje typ pľúcnych buniek postihnutých rakovinou – 
spinocelulárny druh rakoviny sa obvykle vyskytuje uprostred pľúc. 
 
Chemoterapia, ktorá zabíja rakovinové bunky pomocou platiny, sa nazýva 
„chemoterapia založená na platine“ – tento typ liečby môže používať dva druhy 
chemoterapeutických liekov užívaných spolu. Chemoterapia však môže fungovať iba 
krátko a rakovina sa potom znovu zhorší. Niekedy nemusí fungovať vôbec a ľudia 
s rakovinou pľúc nemusia mať vysokú pravdepodobnosť, že budú dlho žiť. 
 
Potrebujeme nové lieky schopné liečiť rakovinu – zmenšiť nádor – účinnejšie a pomôcť 
pacientom dlhšie žiť. Ak sa nádor zmenší, liečba rakoviny môže byť lepšia. 
Imunoterapia je nový typ lieku, ktorý pomáha imunitnému systému pacienta napadnúť 
rakovinové bunky. Imunoterapia môže u určitých pacientov fungovať lepšie než 
u iných alebo môže fungovať iba krátko. Príčinou môže byť schopnosť rakovinových 
buniek „skryť“ sa pred imunitným systémom a/alebo naučiť sa uniknúť útokom 
imunitného systému. 
 
Niektoré druhy chemoterapie môžu „prebudiť“ imunitný systém a zvýšiť 
pravdepodobnosť, že „nájde“ rakovinové bunky. Použitie imunoterapie 
s chemoterapiou by mohlo pomôcť imunoterapii lepšie podporiť imunitný systém 
napádať rakovinové bunky. 
 
V tejto štúdii chceli výskumníci zistiť, či kombinácia imunoterapie (atezolizumab) 
s chemoterapiou pomôže pacientom so spinocelulárnym NSCLC žiť dlhšie. Výskumníci 
takisto chceli zistiť, či kombinácia pomôže zastaviť rast rakoviny na dlhšie než 
samostatná chemoterapia. Pacienti v tejto štúdii neužívali iné lieky na rakovinu pľúc 
predtým, ako sa na tejto štúdii zúčastnili. 
 
 
Aké boli študované lieky? 
Táto štúdia analyzovala rôzne kombinácie nového lieku (imunoterapia) a existujúcich 
chemoterapeutických liekov v troch skupinách pacientov so spinocelulárnym NSCLC: 
• Skupina A: atezolizumab (nový liek) plus karboplatina + paklitaxel (zavedená 

chemoterapia). 
• Skupina B: atezolizumab (nový liek) plus karboplatina + nab-paklitaxel 

(zavedená chemoterapia). 
• Skupina C: karboplatina + nab-paklitaxel (zavedená chemoterapia). 
 

 
 
 

Skupina A Skupina B Skupina C 

Atezolizumab 
plus 

karboplatina + 
paklitaxel 

Atezolizumab 
plus 

karboplatina + 
nab-paklitaxel 

 
Karboplatina + 
nab-paklitaxel 
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Atezolizumab je výskumným liekom v tejto štúdii v kombinácii s chemoterapiou. 
• „Atezolizumab“ sa vyslovuje rovnako, ako sa píše. 

o Tento liek je druhom imunoterapie. 
o Imunitný systém tela bojuje proti chorobám ako rakovina. Rakovinové bunky 

však môžu zablokovať (zastaviť) imunitný systém a zabrániť jeho útoku na 
rakovinu. Atezolizumab uvoľňuje toto zablokovanie – to znamená, že 
imunitný systém je schopný bojovať s rakovinovými bunkami. 

o Keď pacienti užívajú atezolizumab, ich nádor (rakovina) sa môže zmenšiť. 
Zavedené chemoterapeutické lieky používané v tejto štúdii boli: 
• Karboplatina: vyslovuje sa rovnako, ako sa píše. 

o Tento liek je chemoterapeutický prípravok založený na platine. 
o Karboplatina ovplyvňuje genetický materiál v bunke – DNA. To zastavuje 

delenie rakovinových buniek na nové bunky a zabíja ich. 
• Paklitaxel: vyslovuje sa rovnako, ako sa píše. 

o Paklitaxel zastavuje delenie rakovinových buniek na nové bunky. To blokuje 
rast nádoru. 

• Nab-paklitaxel: vyslovuje sa rovnako, ako sa píše. 
o Tento liek kombinuje paklitaxel s proteínom nazývaným albumín, čo 

pomáha paklitaxelu dostať sa k nádorom. 
o Nab-paklitaxel zastavuje delenie rakovinových buniek na nové bunky, takže 

zastavuje rast tumoru. 
 
 
Čo chceli výskumníci zistiť? 
• Výskumníci vykonali túto štúdiu s cieľom porovnať atezolizumab v kombinácii 

s chemoterapiou a samostatnú chemoterapiu – cieľom bolo zistiť, ako dobre 
atezolizumab v kombinácii s chemoterapiou fungoval (pozri časť 4 „Aké boli 
výsledky štúdie?“). 

o Atezolizumab užívali s chemoterapiou (karboplatina + nab-paklitaxel) 
pacienti v skupine B s cieľom zistiť, či by táto kombinácia fungovala lepšie 
než samostatná chemoterapia (skupina C) u pacientov so spinocelulárnym 
NSCLC.  

• Chceli takisto zistiť bezpečnosť liekov – kontrolovali, koľko pacientov malo v každej 
liečebnej skupine vedľajšie účinky a aké vážne boli (pozri časť 5 „Aké boli vedľajšie 
účinky?“). 

 
Hlavné otázky, ktoré chceli výskumníci zodpovedať, boli: 
1. Aký čas uplynul medzi začiatkom liečby v skupine B a skupine C a zhoršením 

rakoviny? 
2. Ako dlho žili pacienti v skupine B a skupine C (merané v priebehu štúdie)? 
 
 
O akú štúdiu išlo? 
Bola to štúdia fázy 3: To znamená, že pred začiatkom štúdie už bol atezolizumab 
otestovaný u malého počtu pacientov s NSCLC. V tejto štúdii užívalo atezolizumab 
v kombinácii s chemoterapiou alebo samostatnú chemoterapiu viac pacientov 
s NSCLC. Štúdie fázy 3 sa robia u veľkého počtu pacientov s cieľom zistiť, či liek 
funguje lepšie než obvyklá liečba a či je dostatočne bezpečný, aby bol 
„schválený“ zdravotníckymi úradmi ako liečba, ktorú môže predpisovať váš lekár. 
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Štúdia bola „randomizovaná“. To znamená, že priradenie liekov jednotlivým 
pacientom v štúdii bolo náhodné. Náhodný výber liekov, ktoré pacienti dostanú, zvyšuje 
pravdepodobnosť, že typy pacientov v študijných skupinách budú podobne namiešané 
(napr. podobný vek, podobná rasa). S výnimkou rozdielu v podávaných liekoch 
pacientom v jednotlivých skupinách bola liečba rovnaká. 
 
Išlo o „otvorenú“ štúdiu. To znamená, že pacienti účastní na štúdii aj študijní lekári 
vedeli, ktoré lieky pacienti dostávali.  
 
Kedy a kde štúdia prebiehala? 
Štúdia sa začala v júni 2015. Tento súhrn obsahuje kompletné výsledky do 3. 10. 2018. 
V čase písania tohto súhrnu študijní lekári stále zbierajú informácie o bezpečnosti lieku. 
 
 

 
 
Symboly na harmonograme ( ) zobrazujú, kedy boli analyzované informácie 
uvádzané v tomto súhrne (január 2018 – asi 2 a pol roka po začiatku štúdie a október 
2018 – 3 roky a 4 mesiace po začiatku štúdie). 
 
Štúdia prebiehala v 317 nemocniciach a klinikách v 26 krajinách v Európe, Strednej 
Amerike, Južnej Amerike, Severnej Amerike, Ázii a Austrálii.  
 
Táto mapa znázorňuje krajiny, kde štúdia prebiehala.  
 

Harmonogram štúdie 

Jún 2015 
Začiatok štúdie – 

prvý pacient 
dostal výskumný 

liek 
Január 2018 

Boli analyzované 
výsledky týkajúce sa 

času, za aký sa 
rakovina zhoršila 

November 2020 
Štúdia by sa mala 

skončiť 

Október 2018 
Boli analyzované výsledky 

týkajúce sa prežívania 
a vedľajších účinkov 
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2. Kto sa zúčastnil na tejto štúdii? 
Na tejto štúdii sa zúčastnilo 1 021 pacientov so spinocelulárnym NSCLC. 
Tu nájdete viac informácií o pacientoch, ktorí sa na štúdii zúčastnili. 
 

 
 

• Argentína 
• Austrália 
• Rakúsko 
• Belgicko 
• Brazília 
• Bulharsko 
• Kanada 
• Čile 
• Francúzsko 

• Nemecko 
• Izrael 
• Taliansko 
• Japonsko 
• Lotyšsko 
• Litva 
• Mexiko 
• Holandsko 
• Peru 

• Portugalsko 
• Ruská federácia 
• Singapur 
• Slovensko 
• Španielsko 
• Taiwan 
• Ukrajina 
• Spojené štáty 

82 % 18 % 

835 z 1 021 pacientov, 
ktorí sa zúčastnili, 

boli muži 

186 z 1 021 pacientov, 
ktorí sa zúčastnili, 

boli ženy 

Mediánový vek: 65 rokov 
Vekové rozpätie: 23 až 86 rokov 
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Pacienti sa mohli na štúdii zúčastniť, ak spĺňali nasledujúce podmienky:  
• Mali pokročilý spinocelulárny NSCLC – „pokročilý“ znamená, že rakovina sa rozšírila 

z miesta, kde začala, do okolitých buniek alebo do iných častí tela. 
• Predtým neužívali na svoju pokročilú rakovinu pľúc žiadnu chemoterapiu. 
• Umožnili svojmu lekárovi odobrať vzorky ich nádoru (nádorov). 
• Rakovina pľúc buď: 

o nevykazovala zmeny (mutácie) v génoch nazývaných EGFR či ALK, alebo: 
o vykazovala mutácie v génoch EGFR alebo ALK a žiadne lieky, ktoré pacient 

dostal na liečbu rakoviny pľúc, nefungovali alebo viedli k takému veľkému 
množstvu nežiaducich účinkov, že ich pacient musel vysadiť. 

 
Pacienti sa nemohli na štúdii zúčastniť, ak spĺňali nasledujúce podmienky: 
• Mali rakovinu, ktorá sa rozšírila do mozgu alebo miechy, ktorá nebola liečená. 
• Mali ochorenie, pri ktorom imunitný systém napádal ich vlastné telo. 
• Užili predtým iné lieky, ktoré fungujú ako atezolizumab. 
 
 
3. Čo sa stalo v priebehu štúdie? 
V priebehu štúdie boli pacienti náhodne počítačom priradení k jednej z troch liečob. 
Liečebné skupiny boli: 
• Skupina A: atezolizumab (nový liek) plus karboplatina + paklitaxel (zavedená 

chemoterapia). 
• Skupina B: atezolizumab (nový liek) plus karboplatina + nab-paklitaxel (zavedená 

chemoterapia). 
• Skupina C: karboplatina + nab-paklitaxel (zavedená chemoterapia). 
 
Táto tabuľka uvádza počet pacientov, ktorí užívali jednotlivé študijné liečby, a ako často 
lieky užívali. 
 

 Skupina A 
Atezolizumab plus 

karboplatina + 
paklitaxel 

Skupina B 
Atezolizumab plus 
karboplatina + nab-

paklitaxel 

Skupina C 
Karboplatina + 
nab-paklitaxel 

Počet pacientov 
v tejto skupine 
(zvolených 
počítačom) 

338 343 340 

Počet pacientov, 
ktorí užívali tento 
liek 

332 334 334 

Ako sa lieky 
podávali Injekčne do žily  Injekčne do žily Injekčne do žily 

Kedy sa lieky 
podávali 
v každom 3-
týždennom 
liečebnom cykle 

Atezolizumab: deň 
1 
Karboplatina: deň 1 
Paklitaxel: deň 1 

Atezolizumab: deň 1 
Karboplatina: deň 1 
Nab-paklitaxel: dni 
1, 8, 15 

Karboplatina: deň 
1 
Nab-paklitaxel: dni 
1, 8, 15 

 

 
Tento obrázok poskytuje ďalšie informácie o doterajšom priebehu štúdie – a ďalších 
krokoch. 
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Symboly na harmonograme ( ) zobrazujú, kedy boli analyzované informácie 
uvádzané v tomto súhrne (január 2018 – asi 2 a pol roka po začiatku štúdie a október 
2018 – 3 roky a 4 mesiace po začiatku štúdie). 
 
• Keď pacienti v štúdii prestali dostávať liečbu, boli požiadaní o ďalšie 

návštevy študijného centra, kde sa vyhodnotil ich celkový zdravotný stav. 
Tieto návštevy boli dôležité, aby sa stanovilo, ako dlho žili pacienti v tejto 
štúdii. 

 
 
4. Aké sú výsledky štúdie? 
 
Otázka 1: Koľko času prebehlo medzi začiatkom liečby a zhoršením rakoviny 
v skupine B a skupine C? 
Výskumníci analyzovali čas, ktorý ubehol pred zhoršením rakoviny (inými slovami 
rozšírením do inej časti tela, ďalej alebo do väčších rozmerov než na predchádzajúcich 
zobrazovacích vyšetreniach) v dvoch skupinách – skupina B a skupina C. Tieto 
informácie boli zbierané od všetkých ľudí v oboch skupinách od júna 2015 do januára 
2018. 
• V skupine B sa rakovina významne zhoršila v priemere po 6,3 mesiaci 

(u niektorých ľudí sa zhoršila po významne dlhšom čase a u iných sa zhoršila 
rýchlejšie než po 6,3 mesiaci). 

• V skupine C sa rakovina významne zhoršila v priemere po 5,6 mesiaci 
(u niektorých ľudí sa zhoršila po významne dlhšom čase a u iných sa zhoršila 
rýchlejšie než po 5,6 mesiaci). 

Skríning Liečba 

Výber 
pacientov, 
ktorí majú 
NSCLC, na 
účasť na 

štúdii R
an

do
m

iz
ác

ia
 

Skupina A 
338 pacientov užívajúcich 

atezolizumab plus karboplatinu + 
paklitaxel 

Skupina B 
343 pacientov užívajúcich 

atezolizumab plus karboplatinu + 
nab-paklitaxel 

Skupina C 
340 pacientov užívajúcich 

karboplatinu + nab-paklitaxel 

Jún 2015 
Začiatok štúdie 

November 2020 
Po 5½ roku 
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Koľko času v priemere prebehlo medzi začiatkom liečby a zhoršením 
rakoviny? 

 
 
Tieto informácie boli zbierané od júna 2015 do januára 2018 
 
 
Otázka 2: Ako dlho žili pacienti v skupine B a skupine C v priebehu tejto 
štúdie? 
Výskumníci takisto porovnávali, ako dlho žili v priemere pacienti v skupine B a pacienti 
v skupine C. Tieto informácie boli zbierané od všetkých pacientov v oboch skupinách 
od júna 2015 do októbra 2018. 
 
• Pacienti v skupine B žili v priemere 14,2 mesiaca po nasadení lieku. 
• Pacienti v skupine C žili v priemere 13,5 mesiaca po nasadení lieku. 
• Tieto čísla pre každú liečebnú skupinu sú priemery. To znamená, že niektorí ľudia 

žili dlhšie a niektorí kratšie. 
• Nevieme, či je to reálny rozdiel – mohol sa objaviť len náhodou. 
 

Ako dlho žili v priemere pacienti v štúdii? 

 
Tieto informácie boli zbierané od júna 2015 do októbra 2018  
 
• V skupine B zomrelo 228 z 343 pacientov (66 %). 
• V skupine C zomrelo 245 z 340 pacientov (72 %). 

 
Táto časť uvádza iba kľúčové výsledky z tejto štúdie. Informácie o všetkých výsledkoch 
štúdie nájdete na internetových stránkach uvedených na konci tohto súhrnu (pozri 
časť 8). 
 
 

Skupina B 
Atezolizumab plus 

karboplatina + nab-paklitaxel 

Skupina C 
Karboplatina + nab-paklitaxel 

Začiatok 
štúdie 

6,3 mesiaca 

5,6 mesiaca 

Skupina B 
Atezolizumab plus 

karboplatina + nab-paklitaxel 

Skupina C 
Karboplatina + nab-paklitaxel 

Začiatok 
štúdie 

14,2 mesiaca 

13,5 mesiaca 
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5. Aké boli vedľajšie účinky? 
Vedľajšie účinky sú zdravotné problémy (ako napr. závraty), ktoré sa môžu objaviť 
v priebehu štúdie. 
• Sú opísané v tomto súhrne, pretože študijný lekár sa domnieva, že vedľajšie účinky 

boli spojené so študijnou liečbou. 
• Nie všetci pacienti v tejto štúdii mali všetky vedľajšie účinky. 
• Vedľajšie účinky spojené s liečbou môžu byť mierne až veľmi závažné.  
• Vedľajšie účinky sa môžu medzi rôznymi osobami líšiť. 
• Je dôležité nezabúdať, že vedľajšie účinky uvádzané v tomto dokumente 

vychádzajú iba z tejto jednej štúdie. Uvádzané vedľajšie účinky sa teda môžu líšiť od 
vedľajších účinkov v iných štúdiách alebo účinkov uvádzaných v príbalovom letáku 
k lieku. 

• Závažné a bežné vedľajšie účinky sú uvedené v nasledujúcich častiach. 
 
Závažné vedľajšie účinky 
Vedľajší účinok je považovaný za „závažný“, ak je život ohrozujúci, vyžaduje 
nemocničnú starostlivosť, vedie k dlhodobým problémom alebo vyžaduje liečbu liekmi 
na zabránenie dlhodobým problémom. 
 
V tejto štúdii malo 18 z každých 100 ľudí (18 %), ktorí sa zúčastnili, minimálne jeden 
závažný vedľajší účinok, ktorý bol spojený s užívanými liekmi. Počet pacientov, ktorí 
mali závažné vedľajšie účinky v jednotlivých skupinách, je uvedený v grafe. 

Koľko pacientov malo aspoň jeden závažný vedľajší účinok? 

 
 
Tabuľka nižšie uvádza závažné vedľajšie účinky, ku ktorým došlo u viac než 1 zo 100 
(1 %) pacientov v každej skupine. Niektorí pacienti mali viac než jeden závažný 
vedľajší účinok.  
 

Skupina B 
Atezolizumab plus 

karboplatina + nab-paklitaxel 

Skupina C 
Karboplatina + nab-paklitaxel 

77 z 332 ľudí (23 %) 
Skupina A 

Atezolizumab plus 
karboplatina + paklitaxel 

70 z 334 ľudí (21 %) 

35 z 334 ľudí (11 %) 
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Závažný vedľajší 
účinok hlásený 
v tejto štúdii 

Skupina A 
Atezolizumab plus  

karboplatina + 
paklitaxel 

(332 pacientov 
celkom) 

Skupina B 
Atezolizumab plus  
karboplatina + nab-

paklitaxel 
(334 pacientov 

celkom) 

Skupina C 
Karboplatina + 
nab-paklitaxel 
(334 pacientov 

celkom) 

Horúčka a nižší 
počet bielych 
krviniek než 
normálny  

5 % 
(15 z 332) 

4 % 
(13 z 334) 

2 % 
(5 z 334) 

Zápal pľúc 
(pneumonitída) 

3 % 
(11 z 332) 

3 % 
(10 z 334) 

Menej než 1 % 
(2 z 334) 

Infekcia v pľúcach 
(pneumónia) 

2 % 
(5 z 332) 

2 % 
(6 z 334) 

2 % 
(6 z 334) 

Nižší počet 
červených krviniek 
než normálny 

2 % 
(5 z 332) 

2 % 
(6 z 334) 

Menej než 1 % 
(2 z 334) 

Strata vody 
(dehydratácia) 

1 % 
(4 z 332) 

Menej než 1 % 
(1 z 334) 

Menej než 1 % 
(2 z 334) 

Časté, tekuté 
vodnaté stolice 
(hnačka) 

Menej než 1 % 
(3 z 332) 

1 % 
(4 z 334) 

Menej než 1 % 
(3 z 334) 

 

 
Niektorí pacienti v štúdii zomreli v dôsledku vedľajších účinkov, ktoré mohli byť spojené 
s jedným zo študijných liekov:  
• Zomrelo 9 z 332 pacientov (3 %) v skupine A. 
• Zomreli 4 z 334 pacientov (1 %) v skupine B. 
• Zomreli 3 z 334 pacientov (1 %) v skupine C. 
 
V priebehu štúdie niektorí pacienti vysadili svoj liek z dôvodu vedľajších účinkov – toto 
je znázornené v grafe nižšie. 
 
Koľko ľudí prestalo užívať svoj liek z dôvodu vedľajších účinkov? 

 
 
Najčastejšie vedľajšie účinky 
 
Táto tabuľka uvádza najčastejšie vedľajšie účinky spojené s užívanými liekmi – je to 
10 najčastejších vedľajších účinkov vo všetkých liečebných skupinách. Niektorí pacienti 
mali viac než jeden vedľajší účinok.  
 

Skupina B 
Atezolizumab plus 

karboplatina + nab-paklitaxel 

Skupina C 
Karboplatina + nab-paklitaxel 

88 z 332 ľudí (27 %) 
Skupina A 

Atezolizumab plus 
karboplatina + paklitaxel 

102 z 334 ľudí (31 %) 

58 z 334 ľudí (17 %) 
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Najčastejšie 
vedľajšie účinky 
hlásené v tejto 
štúdii 

Skupina A 
Atezolizumab plus  

karboplatina + 
paklitaxel 

(332 pacientov 
celkom) 

Skupina B 
Atezolizumab plus  
karboplatina + nab-

paklitaxel 
(334 pacientov 

celkom) 

Skupina C 
Karboplatina + 
nab-paklitaxel 
(334 pacientov 

celkom) 

Nižší počet 
červených krviniek 
než normálny 

36 % 
(118 z 332) 

51 % 
(169 z 334) 

54 % 
(179 z 334) 

Strata vlasov 39 % 
(128 z 332) 

33 % 
(111 z 334) 

30 % 
(100 z 334) 

Nižší počet bielych 
krviniek než 
normálny 

13 % 
(44 z 332) 

35 % 
(116 z 334) 

36 % 
(120 z 334) 

Nevoľnosť 
(nauzea) 

22 % 
(74 z 332) 

34 % 
(113 z 334) 

27 % 
(90 z 334) 

Únava 24 % 
(80 z 332) 

22 % 
(73 z 334) 

22 % 
(73 z 334) 

Nižší počet 
krviniek 
podieľajúcich sa na 
tvorbe krvných 
zrazenín (krvných 
doštičiek) než 
normálny 

14 % 
(46 z 332) 

26 % 
(86 z 334) 

26 % 
(88 z 334) 

Menšia chuť do 
jedla 

22 % 
(72 z 332) 

19 % 
(62 z 334) 

19 % 
(65 z 334) 

Časté, tekuté 
vodnaté stolice 
(hnačka) 

19 % 
(64 z 332) 

19 % 
(63 z 334) 

19 % 
(63 z 334) 

Slabosť alebo 
nedostatok energie 

17 % 
(58 z 332) 

13 % 
(45 z 334) 

16 % 
(53 z 334) 

Nižší počet 
krvných doštičiek 
v krvi 

11 % 
(38 z 332) 

17 % 
(55 z 334) 

17 % 
(58 z 334) 

 

 
Iné vedľajšie účinky 
Informácie o iných vedľajších účinkoch (neuvedených v častiach vyššie) nájdete na 
internetových stránkach uvedených na konci tohto súhrnu – pozri časť 8. 
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6. Ako táto štúdia pomohla výskumu? 
Informácie v tomto dokumente vychádzajú z jednej štúdie u 1 021 ľudí so 
spinocelulárnym NSCLC. Tieto výsledky pomohli výskumníkom zistiť viac o NSCLC 
a liečbe atezolizumabom v kombinácii s chemoterapiou. 
 
Celkovo táto štúdia ukázala, že u pacientov, ktorí dostali atezolizumab plus 
chemoterapiu založenú na platine, sa rakovina zhoršila po dlhšom čase a títo pacienti 
žili o niečo dlhšie než pacienti, ktorí dostali iba chemoterapiu.  
 
Vedľajšie účinky malo viac pacientov, ktorí dostali atezolizumab plus chemoterapiu, 
než pacienti, ktorí dostali iba chemoterapiu. Pacienti v tejto štúdii nemali žiadne nové 
vedľajšie účinky, ktoré neboli pozorované predtým u ľudí, ktorí dostali atezolizumab 
alebo chemoterapiu v iných štúdiách. 

7. Aké sú plány pre iné štúdie? 
Prebiehajú iné štúdie so zameraním na bezpečnosť a účinky atezolizumabu. Tieto 
štúdie analyzujú využitie atezolizumabu v rôznych situáciách, napr.:  
• spolu s inými liečbami,  
• pri podávaní pred inou liečbou alebo po inej liečbe s cieľom zlepšiť inú liečbu, 
• pri iných typoch rakoviny pľúc, 
• ako prvá liečba u pacientov s NSCLC, u ktorých sa rakovina rozšírila do iných častí 

tela.  
 
8. Kde nájdem viac informácií? 
Ďalšie informácie o tejto štúdii nájdete na nižšie uvedených stránkach: 
• 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 
Ak máte záujem o ďalšie informácie o výsledkoch tejto štúdie, celý názov článku, ktorý 
sme tu opisovali, je: „Atezolizumab in Combination With Carboplatin and Nab-Paclitaxel 
in Advanced Squamous NSCLC (IMpower131): Results From a Randomized Phase III 
Trial“. Autori vedeckého článku sú: Robert Jotte, Federico Cappuzzo, Ihor 
Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-Abreu a ďalší. Článok bol 
publikovaný v časopise Journal of Thoracic Oncology, zväzok 15, na stranách 
1351 – 1360.  
 
Na koho sa môžem obrátiť, ak mám otázky k tejto štúdii? 
Ak máte po prečítaní tohoto súhrnu ďalšie otázky: 
• Navštívte stránky ForPatientsplatform a vyplňte kontaktný formulár: 

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

• Kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Roche. 
 
Ak ste sa zúčastnili na tejto štúdii a máte otázky týkajúce sa výsledkov: 
• Obráťte sa na študijného lekára alebo pracovníkov študijnej nemocnice či kliniky. 
 
Ak máte otázky o svojej vlastnej liečbe: 
• Obráťte sa na lekára vedúceho vašu liečbu. 
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Kto organizoval a financoval túto štúdiu? 
Túto štúdiu organizovala a financovala spoločnosť F. Hoffmann-La Roche Ltd, so 
sídlom v Bazileji, Švajčiarsko. 
 
Celý názov štúdie a iné identifikačné informácie 
Celý názov tejto štúdie je: „Štúdia atezolizumabu v kombinácii s karboplatinou + 
paklitaxel alebo karboplatinou + nab-paklitaxel v porovnaní s karboplatinou + nab-
paklitaxelom u účastníkov so spinocelulárnym nemalobunkovým karcinómom pľúc 
(NSCLC) štádia IV [IMpower131]“. 
 
Protokol štúdie je označovaný ako „IMpower131“. 
 
• Číslo protokolu tejto štúdie je: GO29437. 
• Identifikátor ClinicalTrials.gov tejto štúdie je: NCT02367794. 
• Číslo EudraCT tejto štúdie je: 2014-003208-59. 
 


