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Souhrn výsledků klinické studie  

 
Studie zkoumající, zda je přidání cobimetinibu k chemoterapii s 
atezolizumabem nebo bez něj účinné a bezpečné pro osoby s 

triple-negativním karcinomem prsu, který se rozšířil do dalších 
částí těla.  

 
Úplný název studie naleznete na konci souhrnu. 
 

O tomto souhrnu 
Toto je souhrn výsledků klinického 
hodnocení (v tomto dokumentu 
označovaného jako „studie“), který byl 
napsán pro: 
● veřejnost a  
● osoby, které se studie zúčastnily.  

 
Tento přehled vychází z informací 
známých v době jeho vzniku (květen 
2021).  

 

Obsah souhrnu 

1. Obecné informace o této studii 
2. Kdo se této studie zúčastnil? 
3. Jak studie probíhala? 
4. Jaké výsledky studie přinesla? 
5. Jaké byly vedlejší účinky? 
6. Jak tato studie přispěla k výzkumu? 
7. Plánují se další studie? 
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 8. Kde získám více informací? 

 
 

Studie byla zahájena v březnu 2015 a 
ukončení se očekává v srpnu 2021. 
Tento souhrn obsahuje výsledky, které 
byly zjištěny a analyzovány v březnu 
2017 a v srpnu 2018, a byl vyhotoven 
před ukončením studie. 
 
Z jedné studie zcela nepoznáme, 
nakolik je lék bezpečný a jak dobře 
funguje. Abychom zjistili vše, co 
potřebujeme vědět, je třeba mnoha lidí v 
mnoha studiích. Výsledky z této studie 
se mohou lišit od ostatních studií 
zkoumajících stejný přípravek. 
● Nerozhodujte se pouze na 

základě tohoto jednoho souhrnu 
– vždy si pohovořte se svým 
lékařem dříve, než učiníte 
jakékoli rozhodnutí týkající se 
Vaší léčby. 

 
Děkujeme všem, kdo se této studie zúčastnili. 

Lidé, kteří se této studie účastnili, pomohli výzkumníkům odpovědět na důležité otázky o 
triple-negativním karcinomu prsu a zkoumaném léku – „cobimetinibu“ – užívaném 
společně s chemoterapií, s atezolizumabem nebo bez něj. 
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Hlavní informace o této studii 
Proč se tato studie prováděla? 

● Tato studie se prováděla ke srovnání, jak fungují 3 kombinace léků u osob s druhem 
karcinomu prsu označovaným jako „triple-negativní karcinom prsu“, který se rozšířil do 
ostatních částí těla. 

● Tyto kombinace byly následující: 

o Zkoumaný lék, zvaný „cobimetinib“, užívaný společně se stávající chemoterapií 
zvanou „paclitaxel“. Tato kombinace byla porovnávána s „placebem“ užívaným s 
paclitaxelem. 

o Cobimetinib užívaný s atezolizumabem a paclitaxelem 

o Cobimetinib užívaný s atezolizumabem a další druh chemoterapie zvaný ‘nab-
paclitaxel’  

● Osoby ve studii byly rozděleny do 3 léčebných skupin, jak je znázorněno zde: 

 
• Této studie se zúčastnilo 153 lidí ve 13 zemích nebo oblastech. 

 
Jaké výsledky studie přinesla? 
● Hlavní zjištění u 1. skupiny byla tato: 

o U osob, kterým byl podáván cobimetinib plus chemoterapie nedošlo ke 
zhoršení rakoviny (jinými slovy, rakovina se nerozšířila do jiné části těla, nešířila 
se ani nerostla) po dobu asi 5,5 měsíce od zahájení léčby. 

o U osob, kterým bylo podáváno placebo plus chemoterapie, nedošlo ke zhoršení 
léčby po dobu asi 3,9 měsíce od zahájení léčby.   

o 18 lidí ze 47 (38 %), kterým byl podáván cobimetinib plus chemoterapie, 
zaznamenalo odpověď na léčbu – nádor se zmenšil nebo zmizel. 9 lidí ze 43 
(21 %), kterým bylo podáváno placebo plus chemoterapie, zaznamenalo 
odpověď na léčbu. 

● Hlavní zjištění u 2. skupiny a 3. skupiny byla tato:  

o Ve 2. skupině zaznamenalo 11 lidí ze 32 (34 %) odpověď na léčbu (cobimetinib 
plus atezolizumab a paclitaxel). 

o Ve 3. skupině zaznamenalo 9 lidí ze 31 (29 %) odpověď na léčbu (cobimetinib 
plus atezolizumab a nab-paclitaxel). 

Kolik osob zaznamenalo závažné vedlejší účinky v souvislosti s léčbou?  
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● 1. skupina: 19 % lidí, kterým byl podáván cobimetinib plus chemoterapie, 
zaznamenalo závažný vedlejší účinek související s léčbou, oproti asi 9 % lidí, 
kterým bylo podáváno placebo plus chemoterapie. 

● 2. skupina: 9 lidí ze 32 (28 %) zaznamenalo alespoň jeden závažný vedlejší 
účinek související s léčbou. 

● 3. skupina: 9 lidí ze 30 (30 %) zaznamenalo alespoň jeden závažný vedlejší 
účinek související s léčbou. 

Celkově léčba kombinací cobimetinib plus chemoterapie nezmenšila riziko zhoršení či 
vrácení rakoviny ve srovnání se samotnou chemoterapií. Lidé, kterým byla podávána 
kombinace cobimetinib plus atezolizumab a chemoterapie, zaznamenali závažnější 
vedlejší účinky než lidé, kterým byl podáván cobimetinib a chemoterapie bez 
atezolizumabu.  
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1. Obecné informace o této studii 
 
Proč se tato studie prováděla? 
Buňky karcinomu prsu mohou mít na povrchu proteiny („receptory“), na které se mohou nalepit 
hormony (estrogen nebo progesteron) nebo protein zvaný „HER2“, což napomáhá růstu nádorových 
buněk. Triple-negativní karcinom prsu má nízkou hladinu estrogenových receptorů, 
progesteronových receptorů a proteinu HER2, což znamená, že léčba hormonální terapií nebo léky, 
které cílí na estrogen, progesteron nebo proteiny HER2, nebudou fungovat. 
 
Lidé s triple-negativním karcinomem prsu, který se rozšířil neboli „pokročil“ do ostatních částí těla, 
často podstupují léčbu léky zvanými „chemoterapie“, které ničí nádorové buňky. Neustále však 
existuje potřeba nových léků, které více zmenšují nádory a pomáhají lidem rakovinu lépe zvládat. 
 
Tato studie byla navržena ke zkoumání, jak účinná a bezpečná je nová možnost léčby pro lidi s 
triple-negativním karcinomem prsu při kombinaci s chemoterapií. Lidé účastnící se této studie před 
zapojením do studie neužívali žádný jiný lék na triple-negativní karcinom prsu. 
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Jaké jsou hodnocené léky? 

V této studii se zkoumaly různé kombinace hodnocených léků (cobimetinib s atezolizumabem nebo 
bez něj) se stávající chemoterapií u osob s triple-negativním karcinomem prsu. Během studie byli 
lidé s triple-negativním karcinomem prsu rozděleni do 3 skupiny a byly jim podány různé 
kombinace léků: 

● 1. skupina:  
o Cobimetinib (hodnocený lék) plus paclitaxel (stávající chemoterapie) nebo 
o Placebo plus paclitaxel (stávající chemoterapie) 

● 2. skupina: cobimetinib (hodnocený lék) plus atezolizumab (imunoterapie) plus 
paclitaxel (stávající chemoterapie)  

● 3. skupina: cobimetinib (hodnocený lék) plus atezolizumab (imunoterapie) plus nab-
paclitaxel (stávající chemoterapie). 

 

 
Cobimetinib 

V této studii se zkoumá lék zvaný „cobimetinib“. 
● Vyslovuje se „ko – bi – me – ti – nib“. 
● Jedná se o druh léku, který blokuje signály, které používají nádorové buňky k dělení a růstu. 
● Cobimetinib může pomoci dalším lékům, například chemoterapii a imunoterapii, lépe 

účinkovat. 

Atezolizumab 
● Vyslovuje se „a – te – zo – li – zu – mab“. 
● Imunitní systém těla bojuje proti nemocem, jako je rakovina. Nádorové buňky však mohou 

vytvářet protein zvaný „PD-L1“, kterým brání imunitnímu systému napadat nádorové buňky. 
Atezolizumab vyřazuje PD-L1 z funkce, čímž umožní imunitnímu systému opět začít bojovat 
proti nádorovým buňkám. 

● Když lidé užívají atezolizumab, nádor (rakovina) se u nich může zmenšit. 
● Tento druh léku se nazývá „imunoterapie“. 

Chemoterapie 
V této studii byly použity dva druhy chemoterapie: 

● „Paclitaxel“ (jedná se o generický název – obchodní názvy se různí) 
o Vyslovuje se „pa – kli – ta – xel“. 

● „Nab-paclitaxel“ (jedná se o generický název – obchodní názvy se různí) 



Datum souhrnu pro neodborníky: červen 2021  Strana 7 z 19 
  

o Vyslovuje se „nab – pa – kli – ta – xel“. 
● Chemoterapie funguje tak, že ničí nádorové buňky a brání jim v růstu a dělení. 

 

Co chtěli výzkumní pracovníci zjistit? 
● Výzkumní pracovníci chtěli zjistit, jak různé léky působí na lidi s triple-negativním karcinomem 

prsu (viz bod 4 „Jaké výsledky studie přinesla?“). 

● Rovněž chtěli zjistit, jak bezpečné jsou tyto léky, pozorováním, kolik osob zaznamenalo vedlejší 
účinky (vedlejší účinek je nežádoucí účinek léčiva nebo léčby) (viz bod 5 „Jaké byly vedlejší 
účinky?“). 

 
Hlavní otázky, které chtěli výzkumní pracovníci zodpovědět:  
1. Kolik času uplynulo mezi začátkem léčby a zhoršením rakoviny u lidí, kterým byla podávána 

kombinace cobimetinib plus chemoterapie ve srovnání s lidmi, kteří dostávali placebo plus 
chemoterapii? 

2. Kolik lidí, kterým byl podáván cobimetinib plus chemoterapie, zaznamenalo odpověď na léčbu? 
Jinými slovy, u kolika lidí došlo ke zmenšení nebo vymizení nádoru po léčbě?  

3. Kolik lidí, kterým byl podáván cobimetinib plus chemoterapie s atezolizumabem, zaznamenalo 
odpověď na léčbu? 

 
Jaký typ studie to byl? 
 

Jednalo se o studii „fáze 2“. To znamená, že cobimetinib byl v předchozích studiích testován 
u osob s triple-negativním karcinomem prsu. V této studii užívali lidé s triple-negativním 
karcinomem prsu buď cobimetinib nebo placebo ( placebo není lék a nemá žádné účinné 
složky, ale byl vyroben tak, aby vypadal zcela stejně jako hodnocený lék) s chemoterapií, 
abychom zjistili, zda cobimetinib pomohl chemoterapii lépe účinkovat a zabránil zhoršení 
nádorového onemocnění. 
 
Studie byla „randomizována“. To znamená, že bylo náhodně rozhodnuto, který z léků budou 
lidé ve studii užívat – jako při hodu mincí.  
 
Randomizace byla pro lidi, kterým byl podáván cobimetinib nebo placebo plus chemoterapie, 
„dvojitě zaslepená“. To znamená, že ani účastník studie ani zkoušející lékaři nevěděli, které 
hodnocené přípravky tito lidé užívali. „Zaslepení“ studie se provádí z toho důvodu, aby bylo 
jisté, že jakýkoli pozorovaný účinek léku nevznikl v důsledku očekávání lidí, pokud by věděli, 
který lék užívají. 
 
Randomizace byla pro lidi, kterým byl podáván cobimetinib nebo placebo plus chemoterapie 
s atezolizumabem, „otevřená“. To znamená, že účastník studie i zkoušející lékaři věděli, 
které hodnocené přípravky tito lidé užívali. 
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Kdy a kde se studie uskutečnila? 

Studie byla zahájena v březnu 2015 a ukončení se očekává v srpnu 2021. Tento souhrn představuje 
úplné výsledky ze všech částí studie. 

 

 
 
Studie probíhala v 52 nemocnicích a klinikách ve 13 zemích a oblastech v Asii, Evropě, Severní 
Americe a Oceánii.  
 
Na této mapě jsou zobrazeny země, ve kterých tato studie probíhala. 
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2. Kdo se této studie zúčastnil? 
Této studie se účastnilo 153 osob s triple-negativním karcinomem prsu. 

 
 



Datum souhrnu pro neodborníky: červen 2021  Strana 10 z 19 
  

Lidé se mohli studie zúčastnit, pokud:  
● Měli nádorové onemocnění s buňkami, které vykazovaly nízké hladiny 3 proteinů: receptorů 

proteinů estrogenu, progesteronu a HER2  
● Měli nádorové onemocnění, které nebylo možné zcela odstranit chirurgicky  
● Měli nádorové onemocnění, které se rozšířilo do lymfatických uzlin poblíž prsu nebo jiných částí 

těla  

 
Lidé se studie zúčastnit nemohli, pokud: 
● Měli nádorové onemocnění, které se rozšířilo do mozku  
● V minulosti podstoupili chemoterapii, hormonální terapii nebo cílenou terapii triple-negativního 

karcinomu prsu 
● Měli poruchu zvanou „autoimunitní onemocnění“, kvůli kterému jejich imunitní systém útočí na 

zdravé buňky těla 
● Užívali jiné léky, které fungují stejně jako cobimetinib nebo atezolizumab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jak studie probíhala? 
Během studie byli lidé zařazeni do 3 skupin a byly jim podávány různé kombinace léčiv: 

● Prvních 90 osob bylo zařazeno do 1. skupiny a náhodně bylo rozhodnuto o přidělení léčby 
cobimetinib plus paclitaxel nebo placebo plus paclitaxel.  

● Všechny ostatní osoby účastnící se této studie byly náhodně zařazeny do 2. skupiny nebo 3. 
skupiny: 

o Ve 2. skupině dostávali lidé cobimetinib plus atezolizumab a chemoterapii 
(paclitaxel). 

o Ve 3. skupině dostávali lidé cobimetinib plus atezolizumab a chemoterapii (nab-
paclitaxel). 

 

V této tabulce je uveden počet osob, které užívaly každou hodnocenou léčbu, i jak často lék užívali. 
 1. skupina 2. skupina 3. skupina 
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 Cobimetinib 
plus 

paclitaxel 

Placebo 
plus 

paclitaxel 

Cobimetinib 
plus 

atezolizumab a 
paclitaxel 

Cobimetinib plus 
atezolizumab a nab-

paclitaxel 

Počet osob ve 
skupině 
(náhodný výběr) 

47 43 32 31 

Počet osob, 
které skutečně 
užívaly tento lék 

47 43 32 30 

Jakým 
způsobem lék 
užívaly 

Cobimetinib: 
tableta, 
užívaná ústy 

Paclitaxel: 
injekčně do 
žíly 

Placebo: 
tableta, 
užívaná ústy 

Paclitaxel: 
injekčně do 
žíly 

Cobimetinib: 
tableta, užívaná 
ústy 

Atezolizumab a 
paclitaxel: 
injekčně do žíly 

Cobimetinib: tableta, 
užívaná ústy 

Atezolizumab a nab-
paclitaxel: injekčně do 
žíly 

Kdy v každém 
3týdenním 
léčebném cyklu 
byly léky užity 

Cobimetinib: 
každý den 
mezi 3. a 23. 
dnem 

Paclitaxel: 1., 
8. a 15. den 

Placebo: 
každý den 
mezi 3. a 23. 
dnem 

Paclitaxel: 
1., 8. a 15. 
den 

Cobimetinib: 
každý den mezi 
3. a 23. dnem 

Atezolizumab: 1. 
a 15. den 

Paclitaxel: 1., 8. 
a 15. den 

Cobimetinib: každý 
den mezi 3. a 23. dnem 

Atezolizumab: 1. a 15. 
den 

Nab-paclitaxel: 1., 8. a 
15. den 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na tomto obrázku je znázorněno, jak studie probíhala v každé z těchto 3 skupin. 
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První osoba, která se studie účastnila, zahájila účast v březnu 2015. Poté se lidé zapojovali do studie 
až do listopadu 2016. Informace v tomto souhrnu byly shromážděny v březnu 2017 pro 1. skupinu 
(asi 2 roky po zahájení studie) a v srpnu 2018 pro 2. skupinu a 3. skupinu (asi 3,5 roku po zahájení 
studie). 
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4. Jaké výsledky studie přinesla?  
1. otázka: Kolik času uplynulo mezi začátkem léčby a zhoršením rakoviny u lidí v 1. 
skupině, kterým byla podávána kombinace cobimetinib plus chemoterapie ve srovnání s 
lidmi, kteří dostávali placebo plus chemoterapii? 
 
Výzkumní pracovníci srovnávali, kolik času uplynulo mezi začátkem studie a zhoršením nádorového 
onemocnění mezi lidmi ve 2 skupinách v 1. skupině.  

● U lidí, kterým byla podávána kombinace cobimetinib plus chemoterapie, se nádorové 
onemocnění zhoršilo po přibližně 5,5 měsících, počítáno průměrně (u některých lidí trvalo 
zhoršení déle a u jiných k němu došlo dříve než za 5,5 měsíce). 

● U lidí, kterým byla podávána kombinace placebo plus chemoterapie, se nádorové onemocnění 
zhoršilo po přibližně 3,8 měsících, počítáno průměrně (u některých lidí trvalo zhoršení déle a u 
jiných k němu došlo dříve než za 3,8 měsíce). 

● Rozdíl nebyl dostatečně velký, aby to byl pro výzkumné pracovníky důkaz, že podávání 
cobimetinibu s chemoterapií pomohlo zpomalit zhoršování nádorového onemocnění. Tento 
rozdíl mohla způsobit náhoda. 
 

 
 
Tyto informace byly shromažďovány od března 2015 do března 2017. 
 
 
 
2. otázka: Kolik osob v 1. skupině zaznamenalo odpověď na léčbu? Jinými slovy, u kolika 
osob došlo ke zmenšení nebo vymizení nádoru po léčbě? 

Výzkumní pracovníci zkoumali, jaké procento lidí v 1. skupině zaznamenalo po léčbě zmenšení 
nebo vymizení nádorového onemocnění.  
● 18 lidí ze 47 (38 %), kterým byl podáván cobimetinib plus chemoterapie, zaznamenalo 

odpověď na léčbu a pozorovalo zmenšení nebo vymizení nádorového onemocnění. 
● 9 lidí ze 43 (21 %), kterým bylo podáváno placebo plus chemoterapie, zaznamenalo odpověď 

na léčbu a pozorovalo zmenšení nebo vymizení nádorového onemocnění. 
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● Tento rozdíl nebyl dostatečně velký, aby pro výzkumné pracovníky představoval důkaz, že 
výrazně více lidí reagovalo na léčbu cobimetinibem a chemoterapii než na samotnou 
chemoterapii. Tento rozdíl mohla způsobit náhoda. 
 
 

 

 
 
Tyto informace byly shromažďovány od března 2015 do března 2017. 
 
 
3. otázka: Kolik lidí reagovalo na léčbu ve 2. skupině a ve 3. skupině? Jinými slovy, u 
kolika lidí došlo ke zmenšení nebo vymizení nádoru po léčbě? 

Výzkumní pracovníci zkoumali, jaké procento lidí zaznamenalo po léčbě zmenšení nebo vymizení 
nádorového onemocnění.  
● Ve 2. skupině zaznamenalo 11 lidí ze 32 (34 %) odpověď na léčbu – nádorové onemocnění se 

zmenšilo nebo vymizelo. 
● Ve 3. skupině zaznamenalo 9 lidí ze 31 (29 %) odpověď na léčbu – nádorové onemocnění se 

zmenšilo nebo vymizelo.  

 

 
 
Tyto informace byly shromažďovány od listopadu 2016 do srpna 2018. 
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5. Jaké byly vedlejší účinky? 
Vedlejší účinky jsou nežádoucí zdravotní obtíže (například závrať), které nastanou během studie. 

● V tomto souhrnu je popisujeme, jelikož se zkoušející lékař domnívá, že tyto vedlejší účinky 
souvisely s hodnocenou léčbou. 

● Ne všichni lidé v této studii zaznamenali vedlejší účinky. 
● Vedlejší účinky mohou být mírného až velmi závažného charakteru. 
● Vedlejší účinky se mohou od jednoho člověka ke druhému lišit. 
● Je důležité zdůraznit, že vedlejší účinky zde uváděné jsou pouze z této jedné studie. Proto 

mohou být vedlejší účinky zde uváděné jiné než vedlejší účinky z jiných studií nebo než 
vedlejší účinky uvedené v příbalovém letáku k léku. 

 

 
Závažné vedlejší účinky 

Vedlejší účinek se považuje za „závažný“, pokud je život ohrožující, vyžaduje péči v nemocnici nebo 
působí přetrvávající obtíže nebo vede k úmrtí. V tomto souhrnu je popisujeme, jelikož se zkoušející 
lékař domnívá, že tyto vedlejší účinky souvisely s hodnocenou léčbou. 
 
● V 1. skupině 14 lidí ze 100 (14 %) zaznamenalo alespoň jeden závažný vedlejší účinek 

související s léčbou. Asi 19 % lidí, kterým byl podáván cobimetinib plus chemoterapie, 
zaznamenalo závažný vedlejší účinek související s léčbou, oproti asi 9 % lidí, kterým bylo 
podáváno placebo plus chemoterapie. 

● Ve 2. skupině 9 lidí ze 32 (28 %) zaznamenalo alespoň jeden závažný vedlejší účinek 
související s léčbou. 

● Ve 3. skupině 9 lidí ze 30 (30 %) zaznamenalo alespoň jeden závažný vedlejší účinek 
související s léčbou. 
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Někteří účastníci studie zemřeli v důsledku vedlejších účinků, které mohly souviset s jedním z 
hodnocených léků.  
● V 1. skupině nezemřel nikdo.  
● Ve 2. skupině zemřeli 2 lidé ze 32 (6 %). 
● Ve 3. skupině nezemřel nikdo. 

 

 
Během léčby někteří účastníci vysadili lék z důvodu vedlejších účinků: 
● V 1. skupině, 14 lidí ze 47 (30 %) užívajících cobimetinib plus paclitaxel vysadilo alespoň jeden 

z léků, které užívali. Nikdo v této skupině, kdo dostával placebo plus paclitaxel, léčbu nevysadil.   
● Ve 2. skupině 10 lidí ze 32 (31 %) vysadilo alespoň jeden z léků, které užívali. 
● Ve 3. skupině 10 lidí ze 30 (33 %) vysadilo alespoň jeden z léků, které užívali. 

 
 
Nejčastější vedlejší účinky 

Během léčby mělo asi 99 lidí ze 100 (99 %) napříč všemi skupinami vedlejší účinek, který nebyl 
považován za závažný. Tyto vedlejší účinky vznikaly z libovolné příčiny. 
 
Tabulka níže uvádí nejčastější vedlejší účinky. Jedná se o 10 nejčastějších vedlejších účinků, které 
se objevily alespoň u 20 lidí ze 100 (20 %) v libovolné léčebné skupině.  
 
 
 1. skupina 2. skupina 3. skupina 

Nejčastější 
vedlejší 
účinky 
uváděné v 
této studii 

Cobimetinib 
plus 

paclitaxel 

(celkem 47 
účastníků) 

Placebo 
plus 

paclitaxel 

(celkem 43 
účastníků) 

Cobimetinib plus 
atezolizumab a 

paclitaxel 

(celkem 32 
účastníků) 

Cobimetinib plus 
atezolizumab a nab-

paclitaxel 

(celkem 30 
účastníků) 

Průjem 
77 % 

(36 ze 47) 
28 % 

(12 ze 43) 
66 % 

(21 ze 32) 
90 % 

(27 ze 30) 
Nevolnost 
(nauzea) 

45 % 
(21 ze 47) 

37 % 
(16 ze 43) 

41 % 
(13 ze 32) 

50 % 
(15 ze 30) 

Padání vlasů 45 % 
(21 ze 47) 

44 % 
(19 ze 43) 

25 % 
(8 ze 32) 

33 % 
(10 ze 30) 

Vyrážka 43 % 
(20 ze 47) 

12 % 
(5 ze 43) 

38 % 
(12 ze 32) 

53 % 
(16 ze 30) 

Únava 
28 % 

(13 ze 47) 
30 % 

(13 ze 43) 
34 % 

(11 ze 32) 
33 % 

(10 ze 30) 

Horečka 
28 % 

(13 ze 47) 
16 % 

(7 ze 43) 
16 % 

(5 ze 32) 
37 % 

(11 ze 30) 
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Slabost nebo 
nedostatek 
energie 

26 % 
(12 ze 47) 

26 % 
(11 ze 43) 

19 % 
(6 ze 32) 

17 % 
(5 ze 30) 

Otok a/nebo 
podráždění 
rtů a úst 

26 % 
(12 ze 47) 

7 % 
(3 ze 43) 

16 % 
(5 ze 32) 

17 % 
(5 ze 30) 

Nízký počet 
červených 
krvinek 
(chudokrevno
st) 

23 % 
(11 ze 47) 

14 % 
(6 ze 43) 

44 % 
(14 ze 32) 

33 % 
(10 ze 30) 

Svědění  21 % 
(10 ze 47) 

2 % 
(1 ze 43) 

13 % 
(4 ze 32) 

7 % 
(2 ze 30) 

 

 
Jiné vedlejší účinky 

Informace o dalších vedlejších účincích (které nejsou popsány výše) najdete na webových 
stránkách uvedených na konci tohoto souhrnu (viz část 8 „Kde získám více informací?“). 

 
 
6. Jak tato studie přispěla k výzkumu? 

 

 

Informace zde uvedené pocházejí z jedné studie 153 účastníků s triple-negativním 
karcinomem prsu, který se rozšířil do dalších částí těla. Tyto výsledky pomohly výzkumným 
pracovníkům zjistit více o triple-negativním karcinomu prsu a léčbě cobimetinibem plus 
chemoterapií (paclitaxel nebo nab-paclitaxel) s atezolizumabem nebo bez něj. 

Léčba kombinací cobimetinib plus chemoterapie nezmenšila riziko zhoršení či vrácení 
rakoviny ve srovnání se samotnou chemoterapií. Podobný počet účastníků reagoval na léčbu, 
když byl atezolizumab přidán ke kombinaci cobimetinibu a chemoterapie (paclitaxel nebo 
nab-paclitaxel). Lidé, kterým byla podávána kombinace cobimetinib plus atezolizumab a 
chemoterapie, zaznamenali závažnější vedlejší účinky než lidé, kterým byl podáván 
cobimetinib a chemoterapie bez atezolizumabu. Nejčastější závažný vedlejší účinek související 
s léčbou byl průjem.  

Z jedné studie zcela nezjistíme všechny vedlejší účinky léku a jak dobře funguje. Abychom 
zjistili vše, co potřebujeme vědět, je třeba mnoha lidí v mnoha studiích. Výsledky z této studie 
se mohou lišit od jiných studií zkoumajících stejný přípravek.  

Nerozhodujte se pouze na základě tohoto jednoho souhrnu – vždy si pohovořte se svým 
lékařem dříve, než učiníte jakékoli rozhodnutí týkající se Vaší léčby. 

 
7. Plánují se další studie? 
Další studie cobimetinibu a atezolizumabu s použitím jiných chemoterapeutických léků k léčbě 
jiných typů rakoviny prsu právě probíhají. 
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8. Kde získám více informací? 
Podrobnosti o této studii zjistíte na těchto webových stránkách: 
● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02322814 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-002230-32 

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-of-cobimetinib-plus-paclitaxel--
cobimetinib-plus-atezoli.html 

 
Chcete-li zjistit více o výsledcích této studie, úplný název příslušné vědecké práce zní 
„Randomizovaná studie fáze II zkoumající cobimetinib plus chemoterapii, s atezolizumabem 
nebo bez něj, jako léčbu první linie u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím triple-
negativním karcinomem prsu (COLET): primární analýza“. Autory této vědecké práce jsou: 
Adam Brufsky, Soo-Bong Kim, Zanete Zvirbule, Alexandru Eniu, Jeroen Mebis a další. Práce 
byla publikována v časopise Annals of Oncology, svazek č. 32, strany 652–660. 

 

 
Na koho se mohu obrátit, pokud budu mít dotazy týkající se této studie? 

Pokud budete mít po přečtení tohoto souhrnu jakékoli další dotazy: 
● Navštivte platformu ForPatients a vyplňte kontaktní formulář – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-of-cobimetinib-plus-paclitaxel--
cobimetinib-plus-atezoli.html 

● Obraťte se na zástupce v místní pobočce společnosti Roche. 

 
Pokud jste se účastnil/a této studie a máte jakékoli otázky ohledně výsledků: 
● Promluvte si se zkoušejícím lékařem nebo personálem v nemocnici nebo na klinice provádějící 

studii. 

 
Pokud budete mít otázky týkající se Vaší vlastní léčby: 
● O léčbě si promluvte se svým ošetřujícím lékařem. 

 
Kdo tuto studii organizoval a financoval? 

Tuto studii organizovala a financovala společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd se sídlem v Basileji ve 
Švýcarsku. 
 

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert

Feldfunktion geändert
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Celý název studie a další identifikační údaje 

Úplný název studie zní: „Studie cobimetinibu plus paclitaxelu, cobimetinibu plus atezolizumabu plus 
paclitaxelu, nebo cobimetinibu plus atezolizumabu plus nab-paclitaxelu jako prvotní léčby u 
účastníků s triple-negativním karcinomem prsu, který se rozšířil (COLET)“. 
 
Studie je známá pod názvem „COLET“. 
 
● Číslo protokolu této studie je: WO29479. 
● Identifikační znak registru klinických hodnocení ClinicalTrials.gov této studie je: NCT02322814. 
● Číslo EudraCT této studie je: 2014-002230-32. 

 


