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Огляд результатів клінічного випробування  

Дослідження дії атезолізумабу (імунотерапії) у поєднанні 
з хіміотерапією порівняно з дією лише хіміотерапії в 

пацієнтів із раком легенів типу «плоскоклітинний 
недрібноклітинний рак легенів (НДКРЛ)» 

 

 
Повна назва дослідження наведена наприкінці огляду. 
 
Про цей огляд 
Це є оглядом результатів клінічного випробування 
(далі – «дослідження»), написаним для: 
• членів громадськості та   
• пацієнтів, які брали участь у дослідженні. 
 
Цей огляд створений на основі інформації, відомої на 
час написання. 

 

Зміст огляду 
1. Загальна 

інформація про це 
дослідження 

2. Хто брав участь у 
цьому 
дослідженні? 

3. Що відбувалося 
під час 
дослідження? 

4. Якими були 
результати 
дослідження? 

5. Які побічні ефекти 
спостерігалися? 

6. Як це дослідження 
допомогло 
вивченню 
проблеми? 

7. Чи є плани щодо 
інших досліджень? 

8. Де я можу знайти 
докладнішу 
інформацію? 

 
Словник  
• НДКРЛ = 

недрібноклітинний 
рак легенів 

 
 

Дослідження розпочалося в червні 2015 року. У цей 
огляд включено кінцеві результати, проаналізовані в 
січні та жовтні 2018 року. На час написання цього 
огляду дослідження ще триває, а пацієнти продовжують 
отримувати лікування. Цей огляд відображає кінцеві 
результати лише частини дослідження. 
Результати цього дослідження можуть відрізнятися від 
інших досліджень із тими самими лікарськими 
препаратами. Одне дослідження не може сповна 
відповісти, наскільки безпечним є лікарський препарат 
та як добре він працює. Для отримання необхідної 
інформації потрібна, щоб велика кількість пацієнтів 
взяла участь у багатьох дослідженнях.  
 
Це означає, що Вам не слід вирішувати лише на 
підставі цього одного огляду. Обов’язково 
порадьтеся зі своїм лікарем, перш ніж приймати 
рішення про власне лікування. 

 
Подяка пацієнтам, що брали участь у цьому дослідженні 

Пацієнти-учасники допомогли дослідникам відповісти на важливі питання про 
певний тип раку легенів, так званий «недрібноклітинний рак легенів» (НДКРЛ), 
та про новий лікарський препарат, що вивчався, «Атезолізумаб» (імунотерапія) 
та приймався разом із різними комбінаціями хіміотерапії. 

 



Дата огляду для непрофесіоналів: вересень 2020  Сторінка 2 з 14 
 

Ключова інформація про це дослідження 
Чому це дослідження проводилося? 

• Це дослідження проводили для порівняння дії трьох комбінацій лікарських 
препаратів на пацієнтів із недрібноклітинним раком легенів (НДКРЛ) типу 
«плоскоклітинний».  

o Досліджуваний лікарський препарат, що називається 
«атезолізумаб», приймався разом з одним із варіантів:  
 існуючою хіміотерапією під назвою «карбоплатин + 

паклітаксел», чи  
 існуючою хіміотерапією під назвою «карбоплатин + наб-

паклітаксел»  
o Існуюча хіміотерапія (карбоплатин + наб-паклітаксел) самостійно. 

• Пацієнти були розподілені на три дослідні групи, як зображено нижче, так, 
щоб дію різних комбінацій лікарських препаратів можна було порівняти.  

 
 

• Це дослідження включало 1021 пацієнта у 26 країнах. 
Якими були результати? 

• Нижче наведено основні результати.  

– У пацієнтів Групи В перебіг раку не погіршувався в середньому 
протягом приблизно 6,3 місяця з початку лікування, порівняно з 
приблизно 5,6 місяця в середньому для пацієнтів із Групи С. 

– Пацієнти Групи В жили в середньому протягом близько 14,2 місяця від 
початку дослідження, порівняно з 13,5 місяця в середньому для Групи 
С. 

Скільки пацієнтів мали побічні ефекти? 

• Група А: 77 із 332 пацієнтів (23 %) мали серйозні побічні ефекти, пов’язані з 
їх лікуванням.  

• Група В: 70 із 334 пацієнтів (21 %) мали серйозні побічні ефекти, пов’язані з 
їх лікуванням.  
Група С: 35 із 334 пацієнтів (11 %) мали серйозні побічні ефекти, пов’язані з 
їх лікуванням.  

• На час написання цього огляду дослідження досі триває. Його планується 
завершити в листопаді 2020 року.  
 

 
 

Група А Група В Група С 

Атезолізумаб 
плюс 

карбоплатин 
+ паклітаксел 

Атезолізумаб 
плюс 

карбоплатин 
+ наб-

паклітаксел 

Карбоплатин 
+ наб-

паклітаксел 
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1. Загальна інформація про це дослідження 
 
Чому це дослідження проводилося? 
Пацієнти з НДКРЛ типу «плоскоклітинний», зазвичай проходять лікування під назвою 
хіміотерапія, що знищує ракові клітини чи зупиняє їх ріст. Слово «плоскоклітинний» 
описує тип клітин легенів, уражених раком. Плоскоклітинні ракові клітини зазвичай 
знаходяться в центрі легені. 
 
Хіміотерапія, яка знищує ракові клітини за допомогою використання платини, 
називається «хіміотерапією на основі похідних платини». Цей тип лікування може 
застосовувати два різні види хіміотерапевтичних препаратів, які приймають разом. 
Однак хіміотерапія може мати лише короткотривалий ефект, після якого перебіг раку 
знову погіршується. Іноді вона зовсім не діє, і пацієнти з раком легенів можуть довго 
не прожити. 
 
Для ефективнішого лікування раку (зменшення пухлини) є потреба в нових лікарських 
препаратах, які б могли надати можливість пацієнтам прожити довше. У разі 
зменшення пухлини пацієнти можуть краще справлятися зі своїм раком. Імунотерапія 
є новим видом лікування, який допомагає імунній системі пацієнта боротися з 
раковими клітинами. Імунотерапія може для одних пацієнтів діяти краще, ніж для 
інших, або вона може діяти лише протягом короткого часу. Це може бути 
спричинено тим, що ракові клітини здатні «ховатися» від імунної системи та/або 
навчитися уникати атак імунної системи. 
 
Деякі види хіміотерапії можуть «розбудити» імунну систему, тому вона з більшою 
ймовірністю «знайде» ракові клітини. Проходження імунотерапії разом із 
хіміотерапією може допомогти імунотерапії краще діяти, атакуючи ракові клітини. 
 
У цьому дослідженні дослідники намагалися з’ясувати, чи допомагає спільне 
проходження імунотерапії (атезолізумабу) із хіміотерапією пацієнтам із 
плоскоклітинним НДКРЛ жити довше. Дослідники також прагнули встановити, чи 
зможе ця комбінація зупинити ріст раку довше, ніж лише хіміотерапія. Пацієнти, які 
брали участь у цьому дослідженні, до участі в ньому не приймали інших лікарських 
препаратів проти раку легенів. 
 
 
Які лікарські препарати вивчалися? 

У цьому дослідженні вивчалися різні комбінації з новим лікарським препаратом 
(імунотерапії) та вже відомими хіміотерапевничними лікарськими препаратами в 
трьох групах пацієнтів із плоскоклітинним НДКРЛ: 
• Група A: атезолізумаб (новий лікарський препарат) плюскарбоплатин + 

паклітаксел (існуюча хіміотерапія) 
• Група В: атезолізумаб (новий лікарський препарат) плюс карбоплатин + наб-

паклітаксел (існуюча хіміотерапія) 
• Група C: карбоплатин + наб-паклітаксел (існуюча хіміотерапія) 

 

Група А Група В Група С 

Атезолізумаб 
плюс 

карбоплатин 
+ паклітаксел 

Атезолізумаб 
плюс 

карбоплатин 
+ наб-

паклітаксел 

 
Карбоплатин 

+ наб-
паклітаксел 
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Атезолізумаб – це лікарський препарат, який вивчається разом із хіміотерапією. 
• Слово «атезолізумаб» Ви промовляєте як «а-те-зо-ліз-у-маб». 

o Цей лікарський препарат застосовується як різновид імунотерапії. 
o Імунна система організму бореться з такими хворобами, як рак. Однак 

ракові клітини можуть блокувати (зупиняти) імунну систему, 
перешкоджаючи атаці ракових клітин. Атезолізумаб знімає це блокування, 
тобто імунна система стає здатною боротися з раковими клітинами. 

o Після прийому атезолізумабу пухлина (рак) пацієнта може зменшитися. 
Нижче наведено існуючі хіміотерапевтичні лікарські препарати, що 
використовувалися в цьому дослідженні. 
• Карбоплатин. Вимовляється як «КАР-бо-ПЛА-тин» 

o Цей лікарський препарат є платиновмісним хіміотерапевтичним 
препаратом. 

o Карбоплатин впливає на генетичний матеріал у клітині ДНК. Це зупиняє 
поділ ракової клітини на дві нові клітини та знищує її. 

• Паклітаксел. Вимовляється як «ПАК-лі-ТАКС-ел» 
o Паклітаксел діє, зупиняючи поділ ракових клітин на нові. Це блокує ріст 

пухлини. 
• Наб-паклітаксел. Вимовляється як «НАБ-ПАК-лі-ТАКС-ел» 

o Цей лікарський препарат поєднує паклітаксел із білком, що називається 
альбумін, який допомагає паклітакселу дістатися пухлини. 

o Наб-паклітаксел зупиняє поділ ракових клітин на нові клітини, тобто блокує 
ріст пухлини. 

 
 
Що намагалися з’ясувати дослідники? 

• Дослідники проводили це дослідження, щоб порівняти дію атезолізумабу разом із 
хіміотерапією з дією лише хіміотерапії, щоб встановити, ефективність дії 
атезолізумабу разом із хіміотерапією (див. розділ 4 «Якими були результати 
дослідження?»). 

o Пацієнти Групи В приймали атезолізумаб паралельно з проходженням 
хіміотерапії (карбоплатин + наб-паклітаксел), щоб установити, чи ця 
комбінація матиме кращий ефект, ніж дія лише хіміотерапії (Група С) для 
пацієнтів із плоскоклітинним НДКРЛ.  

• Також намагалися з’ясувати, наскільки безпечними є лікарські препарати, шляхом 
установлення кількості пацієнтів, що мають побічні ефекти в кожній групі лікування, 
та наскільки вони серйозні (див. розділ 5 «Які побічні ефекти спостерігалися?»). 

 
Нижче наведено основні питанням, які ставили дослідники. 
1. Скільки часу минуло від початку лікування для Групи В та Групи С до погіршення 

перебігу раку? 
2. Як довго жили пацієнти Групи В та Групи С (що визначалося під час цього 

дослідження)? 
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Що це було за дослідження? 

Це було дослідження «Фази ІІІ». Це означає, що перед початком цього дослідження 
атезолізумаб протестували на невеликій кількості пацієнтів із НДКРЛ. У цьому 
дослідженні більшість пацієнтів із НДКРЛ або приймали атезолізумаб разом із 
проходженням хіміотерапії, або лише проходили хіміотерапію. Дослідження фази ІІІ 
проводяться з великою кількістю пацієнтів для встановлення, чи препарат є 
ефективнішим за звичайне лікування й чи він є достатньо безпечним для 
«схвалення» органами охорони здоров’я як засіб лікування, який може призначатися 
Вашим лікарем. 
 
Дослідження було «рандомізованим». Тобто те, які з лікарських препаратів будуть 
приймати учасники дослідження, вирішувалося випадково. Рандомізований вибір 
того, які лікарські препарати пацієнти приймають, підвищує ймовірність того, що 
категорії пацієнтів у дослідних групах будуть схожі (наприклад, схожі вік, раса). Окрім 
того, що відрізнялися лікарські препарати, які давали пацієнтам у кожній групі, інші 
аспекти лікування були однаковими. 
 
Дослідження було «відкритим». Тобто пацієнти, які брали участь у дослідженні, і 
лікарі-дослідники знали, які з досліджуваних лікарських препаратів пацієнти 
приймали.  
 
Коли та де проводили дослідження? 

Дослідження розпочалося у червні 2015 року. Цей огляд містить кінцеві результати, 
отримані до 3 жовтня 2018 року. На час складання цього огляду лікарі-дослідники 
продовжують збирати інформацію про безпечність лікарського препарату. 
 
 

 
 
Позначки на графіку ( ) показують, коли було проаналізовано інформацію, наведену 
в цьому огляді (січень 2018 року – приблизно через 2,5 роки після початку 
дослідження й жовтень 2018 року – через 3 роки та 4 місяці після початку 
дослідження). 
 

Графік дослідження 

Червень 
2015 

Початок 
дослідження: 

перші 
пацієнти 
отримали 

досліджувани
й лікарський 

препарат 

Січень 2018 
Результати щодо 

тривалості періоду, 
необхідного для 

погіршення перебігу раку, 
проаналізовано 

Листопад 2020 
Очікується, що 
дослідження 
закінчиться 

Жовтень 2018 
Проаналізовано результати щодо 
виживаності й побічних ефектів 
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Дослідження проводилося в 317 лікарнях та клініках у 26 країнах Європи, 
Центральної Америки, Південної Америки, Північної Америки, Азії та Австралії.  
 
На цій карті показано країни, де проводилося дослідження.  
 

 
 
 
2. Хто брав участь у цьому дослідженні? 
У цьому дослідженні взяв участь 1021 пацієнт із плоскоклітинним НДКРЛ. 
Нижче наведено детальнішу інформацію про пацієнтів, що брали участь у 
дослідженні. 
 

 

• Аргентина 
• Австралія 
• Австрія 
• Бельгія 
• Бразилія 
• Болгарія 
• Канада 
• Чилі 
• Франція 

• Німеччина 
• Ізраїль 
• Італія 
• Японія 
• Латвія 
• Литва 
• Мексика 
• Нідерланди 
• Перу 

• Португалія 
• Російська 

Федерація 
• Сінгапур 
• Словаччина 
• Іспанія 
• Тайвань 
• Україна 
• Сполучені Штати 

Америки 

82 % 18 % 

835 пацієнтів із 1021 
учасників були 

чоловіками. 

186 пацієнтів із 1021 
учасників були 

жінками. 

Середній вік: 65 років 
Діапазон віку: від 23 до 86 років 
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Пацієнти могли брати участь у дослідженні у разі нижченаведених ситуацій.  
• У них був прогресуючий плоскоклітинний НДКРЛ, що називається «прогресуючим», 

оскільки рак поширився з початкової ділянки на сусідні клітини або на інші частини 
тіла. 

• Раніше вони не проходили хіміотерапію щодо прогресуючого раку легенів. 
• Вони дозволили лікарю взяти зразки їх пухлин. 
• У разі раку легенів застосовувалися нижченаведені умови. 

o Не спостерігалося змін (мутацій) у генах EGFR або ALK. 
o Спостерігалися мутації в генах EGFR або ALK, та жодні лікарські 

препарати, які приймали для лікування раку легенів із цими мутаціями, не 
діяли або викликали таку кількість побічних ефектів, що довелося 
припинити їх прийом. 

 
Пацієнти не могли брати участь у дослідженні у разі нижченаведених ситуацій. 
• У них був рак, що поширився на головний або спинний мозок, який не лікували. 
• Вони мали хворобу, через яку їх імунна система атакувала власне тіло. 
• Вони раніше приймали будь-які лікарські препарати зі схожою на атезолізумаб 

дією. 
 
3. Що відбувалося під час дослідження? 
Під час дослідження пацієнти були довільно розподілені комп’ютером, щоб 
отримувати один із трьох варіантів лікування. 
Клінічні групи відповідали нижченаведеному. 
• Група A: атезолізумаб (новий лікарський препарат) плюс карбоплатин + 

паклітаксел (існуюча хіміотерапія) 
• Група В: атезолізумаб (новий лікарський препарат) плюс карбоплатин + наб-

паклітаксел (існуюча хіміотерапія) 
• Група C:  карбоплатин + наб-паклітаксел (існуюча хіміотерапія) 
 
У цій таблиці відображено кількість пацієнтів для кожного виду лікування в рамках 
дослідження та частоту прийому ліків. 
 

 Група А 
Атезолізумаб 

плюс 
карбоплатин + 

паклітаксел 

Група В 
Атезолізумаб 

плюс 
Карбоплатин + 

наб-паклітаксел 

Група С 
Карбоплатин + 

наб-паклітаксел 

Кількість пацієнтів 
у кожній групі 
(вибрано 
комп’ютером) 

338 343 340 

Кількість пацієнтів 
що отримували 
таке лікування 

332 334 334 

Як приймалися 
лікарські 
препарати 

Внутрішньовенна 
ін’єкція  

Внутрішньовенна 
ін’єкція 

Внутрішньовенна 
ін’єкція 

Коли ліки 
приймалися 
протягом кожного 
3-тижневого циклу 
лікування 

Атезолізумаб: 
день 1 
Карбоплатин: 
день 1 
Паклітаксел: 
день 1 

Атезолізумаб: 
день 1 
Карбоплатин: 
день 1 
Наб-паклітаксел: 
дні 1, 8, 15 

Карбоплатин: 
день 1 
Наб-паклітаксел: 
дні 1, 8, 15 
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На малюнку відображена детальна інформація про те, що відбувалося під час 
дослідження, та якими є наступні кроки. 
 

 
 

Позначки на графіку ( ) показують, коли було проаналізовано інформацію, наведену 
в цьому огляді (січень 2018 року – приблизно через 2,5 роки після початку 
дослідження й жовтень 2018 року – через 3 роки та 4 місяці після початку 
дослідження). 
 
• Після припинення лікування пацієнтів, що брали участь у дослідженні, 

просили повернутися до дослідницького центру для додаткових візитів, 
щоб перевірити загальний стан здоров’я. Ці візити є важливими для 
визначення тривалості життя учасників цього дослідження. 

 
 
4. Якими були результати дослідження? 
 
Питання 1. Скільки часу минуло від початку лікування до погіршення перебігу 
раку в Групі В та Групі С? 
Дослідники встановлювали, скільки часу пройшло до погіршання перебігу раку (тобто 
поширення раку на іншу частину тіла, поширення далі або його збільшення за даними 
знімків) у двох групах:–Групі В та Групі С. Цю інформацію отримували від усіх 
пацієнтів обох груп із червня 2015 року по січень 2018 року. 
• У Групі В перебіг раку погіршувався в середньому приблизно через 6,3 місяця (у 

деяких пацієнтів стан погіршувався через більший період часу, а в інших він 
погіршувався раніше ніж через 6,3 місяця). 

• У Групі С перебіг раку погіршувався в середньому приблизно через 5,6 місяця (у 
деяких пацієнтів стан погіршувався через більший період часу, а в інших він 
погіршувався раніше ніж через 5,6 місяця). 

Скринінг Лікування 

Вибірка 
пацієнтів, 
що мають 
НДКРЛ і 
мають 
узяти 

участь у 
дослідженні 

Ра
нд

ом
іза

ці
я 

Група А 
338 пацієнтів, що приймали 

атезолізумаб плюс карбоплатин + 
паклітаксел 

Група В 
343 пацієнтів, що приймали 

атезолізумаб плюс карбоплатин + 
наб-паклітаксел 

Група С 
340 пацієнтів, що приймали 

карбоплатин + наб-паклітаксел 

Червень 2015 
Початок 

дослідження 

Листопад 2020 
Через 5,5 роки 
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Скільки часу пройшло між початком лікування й погіршенням перебігу 
раку? 

 
 
Ця інформація збиралася з червня 2015 року до січня 2018 року. 
 
 
Питання 2. Як довго жили пацієнти Групи В та Групи С під час цього 
дослідження? 
Дослідники також порівнювали, як довго в середньому жили пацієнти в Групі В та 
Групі С. Цю інформацію було зібрано в усіх пацієнтів обох груп із червня 2015 року 
до жовтня 2018 року. 
 
• Пацієнти Групи В жили в середньому приблизно 14,2 місяця після початку 

прийому лікарського препарату. 
• Пацієнти Групи С жили в середньому приблизно 13,5 місяця після початку 

прийому лікарського препарату. 
• Ці цифри для кожної групи лікування є середніми, тобто деякі пацієнти жили 

протягом довшого періоду часу, а деякі – протягом коротшого. 
• Нам не відомо, ця різниця була дійсною чи випадковою. 
 

Як довго жили учасники дослідження в середньому? 

 
Ця інформація збиралася з червня 2015 року до жовтня 2018 року.  
 
• У Групі В померло 228 із 343 пацієнтів (66 %). 
• У Групі С померло 245 із 340 пацієнтів (72 %). 

 
У цьому розділі представлені лише основні результати дослідження. Інформацію 
щодо всіх інших результатів наведено на веб-сайтах, зазначених у кінці цього огляду 
(див. розділ 8). 
 
 

Група В 
Атезолізумаб плюс 

карбоплатин + наб-паклітаксел 

Група С 
Карбоплатин + наб-паклітаксел 

Початок 
дослідження 

6,3 місяця 

5,6 місяця 

Група В 
Атезолізумаб плюс карбоплатин 

+ наб-паклітаксел 

Група С 
Карбоплатин + наб-паклітаксел 

Початок 
дослідження 

14,2 місяця 

13,5 місяця 
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5. Які побічні ефекти спостерігалися? 
Побічні ефекти – це медичні проблеми (наприклад, запаморочення), які можуть 
виникати під час дослідження. 
• Вони описані в цьому огляді, оскільки лікар дослідження вважає, що побічні ефекти 

були пов’язані з лікуванням під час дослідження. 
• Не всі пацієнти в цьому дослідженні мали всі побічні ефекти. 
• Побічні ефекти, пов’язані з лікуванням, можуть бути як легкими, так і дуже 

серйозними.  
• Отримані побічні ефекти в різних пацієнтів можуть проявлятися по-різному. 
• Важливо розуміти, що описані тут побічні ефекти спостерігалися лише в цьому 

єдиному дослідженні. Тому зазначені тут побічні ефекти можуть відрізнятися від 
тих, які спостерігалися в інших дослідженнях або які описані в інструкціях до 
застосування лікарських препаратів. 

• Серйозні й поширені побічні ефекти перераховані в наступних розділах. 
 
Серйозні побічна ефекти 
Побічні ефекти вважаються «серйозними», якщо вони загрожують життю, потребують 
стаціонарного лікування, спричиняють довготривалі проблеми або потребують 
прийому лікарських препаратів для запобігання цим проблемам. 
 
Під час цього дослідження 18 із кожних 100 пацієнтів (18 %), які взяли участь, мали 
принаймні один серйозний побічний ефект, пов’язаний із прийнятим лікарським 
препаратом. Кількість пацієнтів, що мали серйозні побічні ефекти, для кожної групи 
показано на графіку. 

Скільки пацієнтів мали принаймні один побічний ефект? 

 
 
У таблиці нижче наведено серйозні побічні ефекти, що спостерігалися в понад 1 зі 
100 пацієнтів (1 %) у кожній групі. Деякі пацієнти мали понад один серйозний побічний 
ефект.  
 

Група В 
Атезолізумаб плюс 

карбоплатин + наб-паклітаксел 

Група С 
Карбоплатин + наб-паклітаксел 

77 із 332 пацієнтів (23 %) 
Група А 

Атезолізумаб плюс 
карбоплатин + паклітаксел 

70 із 334 пацієнтів (21 %) 

35 із 334 пацієнтів (11 %) 
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Серйозні побічні 
ефекти, що 
спостерігалися 
під час цього 
дослідження 

Група А 
Атезолізумаб плюс  

карбоплатин + 
паклітаксел 

(загалом 
332 пацієнта) 

Група В 
Атезолізумаб плюс  
карбоплатин + наб-

паклітаксел 
(загалом 

334 пацієнта) 

Група С 
Карбоплатин + 
наб-паклітаксел 

(загалом 
334 пацієнта) 

Гарячка та 
кількість 
лейкоцитів, 
менша за норму  

5 % 
(15 із 332) 

4 % 
(13 із 334) 

2 % 
(5 із 334) 

Запалення легень 
(пневмоніт) 

3 % 
(11 із 332) 

3 % 
(10 із 334) 

Менше за 1 % 
(2 з 334) 

Інфекція легень 
(пневмонія) 

2 % 
(5 із 332) 

2 % 
(6 із 334) 

2 % 
(6 із 334) 

Кількість 
еритроцитів, 
менша за норму 

2 % 
(5 із 332) 

2 % 
(6 із 334) 

Менше за 1 % 
(2 з 334) 

Зневоднення 
(дегідратація) 

1 % 
(4 з 332) 

Менше за 1 % 
(1 із 334) 

Менше за 1 % 
(2 з 334) 

Часті водянисті 
випорожнення 
(діарея) 

Менше за 1 % 
(3 з 332) 

1 % 
(4 з 334) 

Менше за 1 % 
(3 з 334) 

 

 
Деякі пацієнти під час дослідження померли через побічні ефекти, що могло бути 
пов’язано з одним із досліджуваних лікарських препаратів:  
• 9 із 332 пацієнтів (3 %) у Групі А померли 
• 4 з 334 пацієнтів (1 %) у Групі В померли 
• 3 з 334 пацієнтів (1 %) у Групі С померли. 
 
Під час дослідження деякі пацієнти припинили приймати призначені лікарські 
препарати через побічні ефекти, що відображено на графіку нижче. 
 
Скільки пацієнтів припинило приймати призначені лікарські препарати через 
побічні ефекти? 

 
 
Найпоширеніші побічні ефекти 
 
У цій таблиці наведено найпоширеніші побічні ефекти, пов’язані з прийомом 
лікарських препаратів: це 10 найпоширеніших побічних ефектів у всіх групах 
лікування. Деякі пацієнти мали більш, ніж один серйозний побічний ефект.  
 

Група В 
Атезолізумаб плюс 

карбоплатин + наб-паклітаксел 

Група С 
Карбоплатин + наб-паклітаксел 

88 із 332 пацієнтів (27 %) 
Група А 

Атезолізумаб плюс 
карбоплатин + паклітаксел 

102 з 334 пацієнтів (31 %) 

58 із 334 пацієнтів (17 %) 
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Найпоширеніші 
побічні ефекти, 
що 
спостерігалися 
під час цього 
дослідження 

Група А 
Атезолізумаб плюс  

карбоплатин + 
паклітаксел 

(загалом 
332 пацієнта) 

Група В 
Атезолізумаб плюс  
карбоплатин + наб-

паклітаксел 
(загалом 

334 пацієнта) 

Група С 
Карбоплатин + 
наб-паклітаксел 

(загалом 
334 пацієнта) 

Кількість 
еритроцитів, 
нижча за норму 

36 % 
(118 із 332) 

51 % 
(169 із 334) 

54 % 
(179 із 334) 

Випадіння 
волосся 

39 % 
(128 із 332) 

33 % 
(111 із 334) 

30 % 
(100 з 334) 

Кількість 
лейкоцитів, 
менша за норму 

13 % 
(44 з 332) 

35 % 
(116 із 334) 

36 % 
(120 із 334) 

Погане 
самопочуття 
(нудота) 

22 % 
(74 з 332) 

34 % 
(113 із 334) 

27 % 
(90 із 334) 

Відчуття втоми 24 % 
(80 із 332) 

22 % 
(73 з 334) 

22 % 
(73 з 334) 

Кількість клітин 
крові, що беруть 
участь у 
формуванні 
згустків крові 
(тромбоцитів), 
менша за норму 

14 % 
(46 із 332) 

26 % 
(86 із 334) 

26 % 
(88 із 334) 

Зниження апетиту 22 % 
(72 з 332) 

19 % 
(62 з 334) 

19 % 
(65 із 334) 

Часті водянисті 
випорожнення 
(діарея) 

19 % 
(64 із 332) 

19 % 
(63 з 334) 

19 % 
(63 з 334) 

Слабкість або 
нестача енергії 

17 % 
(58 із 332) 

13 % 
(45 із 334) 

16 % 
(53 з 334) 

Зниження 
кількості 
тромбоцитів у 
крові 

11 % 
(38 із 332) 

17 % 
(55 із 334) 

17 % 
(58 із 334) 

 

 
Інші побічні ефекти 
Інформацію про всі інші побічні ефекти (не наведені у розділах вище) наведено на 
веб-сайтах, зазначених у кінці цього огляду (див. розділ 8). 
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6. Як це дослідження допомогло вивченню проблеми? 
Наведену тут інформацію отримано в одному дослідженні за участі 1021 пацієнтів із 
плоскоклітинним НДКРЛ. Ці результати допомогли дослідникам отримати нові дані 
про НДКРЛ і атезолізумаб у комбінації з хіміотерапією. 
 
Загалом це дослідження продемонструвало, що в пацієнтів, які отримували 
атезолізумаб разом із хіміотерапією на основі платини, погіршення перебігу раку 
відбувалося повільніше, і вони жили дещо довше, ніж пацієнти, які проходили лише 
хіміотерапію.  
 
Побічні ефекти спостерігалися частіше у пацієнтів, які отримували атезолізумаб 
разом із хіміотерапією, ніж у тих, хто проходив лише хіміотерапію. Пацієнти, які брали 
участь у цьому дослідженні, не мали нових побічних ефектів, які раніше не 
спостерігалися в пацієнтів, які приймали атезолізумаб або хіміотерапію в інших 
дослідженнях. 

7. Чи є плани щодо інших досліджень? 
Проводяться інші дослідження стосовно безпеки й дії атезолізумабу. У цих 
дослідженнях розглядається застосування атезолізумабу в різних випадках, зокрема 
в наведених нижче.  
• Разом з іншими способами лікуванням  
• Призначення до або після іншого лікування для покращення його ефективності 
• Для інших типів раку легенів 
• Призначення пацієнтам як початкове лікування НДКРЛ, який поширився на інші 

частини тіла.  
 
8. Де я можу знайти докладнішу інформацію? 
Докладнішу інформації про це дослідження наведено на веб-сайтах, зазначених 
нижче. 
• 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 
Якщо Ви хочете дізнатися більше про результати цього дослідження, то повна назва 
статті, яку ми описали тут: «Atezolizumab in Combination With Carboplatin and Nab-
Paclitaxel in Advanced Squamous NSCLC (IMpower131): Results From a Randomized 
Phase III Trial» («Атезолізумаб у комбінації з карбоплатином та наб-паклітакселом у 
разі прогресуючого плоскоклітинного НДКРЛ (IMpower131): результати 
рандомізованого дослідження фази ІІІ»). Автори цієї наукової статті: Robert Jotte, 
Federico Cappuzzo, Ihor Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-Abreu та 
інші. Стаття надрукована у журналі Journal of Thoracic Oncology, № 15, стор. 1351–
1360.  
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З ким я можу зв’язатися, якщо матиму питання щодо цього дослідження? 
Якщо є додаткові питання після прочитання цього огляду, можна виконати 
нижченаведені дії. 
• Відвідайте сторінку ForPatientsplatform і заповніть контактну форму: 

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

• Зв’яжіться з представником у Вашому регіональному відділі Roche. 
 
Якщо Ви брали участь у цьому дослідженні та маєте запитання про результати, 
виконайте нижченаведене. 
• Поспілкуйтеся з лікарем чи персоналом лікарні або поліклініки, де проводилося 

дослідження. 
 
Якщо маєте запитання щодо свого лікування, виконайте нижченаведене. 
• Поспілкуйтеся з черговим лікарем, відповідальним за терапію. 
 
Хто організував та оплатив це дослідження? 
Це дослідження організовано й оплачено компанією F. Hoffmann-La Roche Ltd; 
центральний офіс у м. Базель, Швейцарія. 
 
Повна назва дослідження та інша персональна інформація 
Повна назва дослідження: «Дослідження дії атезолізумабу в комбінації з 
карбоплатином + паклітакселом чи карбоплатином + наб-паклітакселом порівняно з 
дією карбоплатину + наб-паклітакселу в учасників зі стадією IV плоскоклітинного 
недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ) [IMpower131]». 
 
Дослідження також відоме як «IMpower131». 
 
• Протокол дослідження №: GO29437. 
• Ідентифікатор дослідження в ClinicalTrials.gov: NCT02367794. 
• Номер дослідження в EudraCT: 2014-003208-59. 

 


