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Резюме результатів клінічного випробування

Дослідження порівняння однієї підшкірної ін’єкції
пертузумабу з трастузумабом з окремими

внутрішньовенними інфузіями пертузумабу і трастузумабу у
хворих з HER2-позитивним раннім раком молочної залози

Повну назву дослідження див. у кінці резюме.

Про резюме
Це резюме результатів клінічного випробування, яке
розпочалося в червні 2018 року (у цьому документі –
«дослідження»), написане для:
● пацієнтів, які брали участь у дослідженні, та
● представників громадськості.

В основі цього резюме лежить інформація, відома на
момент його написання. У ньому представлені результати
першої частини дослідження, які були зібрані та
проаналізовані в липні 2019 року.

Зміст резюме

1. Загальна
інформація про це
дослідження

2. Хто бере участь у
цьому
дослідженні?

3. Що відбувається
під час
дослідження?

4. Які результати
дослідження
отримані на цей
момент?

5. Про які побічні
реакції відомо на
цей момент?

6. Як це дослідження
допомогло в
наукових
розвідках?

7. Чи планується
проведення інших
досліджень?

8. Де можна знайти
інформацію?

На момент написання цього резюме це дослідження ще
триває.

Жодне окреме дослідження не може надати усю
інформацію щодо ризиків та користі застосування
лікарського засобу. Щоб з’ясувати все, що необхідно знати,
потрібно провести багато досліджень за участю великої
кількості пацієнтів. Результати цього дослідження можуть
відрізнятися від результатів інших досліджень того ж
лікарського засобу.
● Це означає, що ви не повинні приймати рішення,
спираючись лише на це резюме. Завжди
консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати
рішення щодо лікування.

Дякуємо всім, хто брав і продовжує брати участь у цьому дослідженні

Пацієнти, які брали участь у дослідженні, і ті, хто продовжує брати участь у ньому,
допомагають дослідникам відповісти на важливі питання про HER2-позитивний рак
молочної залози і досліджувані лікарські засоби – «пертузумаб» і «трастузумаб».
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1. Загальна інформація про це дослідження

Для чого проводиться це дослідження?

Деякі ракові клітини молочної залози мають на своїй поверхні вищі за норму рівні
рецепторів (типу білка, виявленого на деяких ракових клітинах), що називаються
HER2, які стимулюють їх ріст. Такий тип раку молочної залози називається «HER2-
позитивним раком молочної залози». Пацієнти на ранніх стадіях HER2-позитивного
раку молочної залози часто отримують кілька видів лікування. По-перше,
застосування протиракових лікарських засобів, так звана хіміотерапія, працює на
зменшення розміру пухлини. Потім проводиться операція з видалення того, що
залишилося від пухлини. Надалі додатково призначаються протиракові лікарські
засоби для знищення будь-яких ракових клітин, які не можна було видалити під час
операції.

Люди з HER2-позитивним раком молочної залози отримують HER2-таргетну
терапію до і після операції, оскільки ця терапія забезпечує їм найкращі шанси на
лікування. HER2-таргетна терапія (лікарські засоби, що чинять дію на ракові клітини
з високим рівнем рецепторів HER2) часто вводиться крапельно у вену (ми
називаємо це «внутрішньовенною інфузією»).

Це дослідження було розроблено з метою порівняння, наскільки ефективною є
HER2-таргетна терапія при введенні під шкіру (ми називаємо це «підшкірною
ін’єкцією») у людей з ранньою стадією HER2-позитивного раку молочної залози в
порівнянні з HER2-таргетною терапією, що вводиться внутрішньовенно.

Коли пертузумаб і трастузумаб вводять внутрішньовенно, вони вводяться один за
одним. Це займає багато часу – від 30 до 60 хвилин для пертузумабу і від 30 до 90
хвилин для трастузумабу. Після кожної інфузії хворий зазвичай залишається в
клініці, і медсестра час від часу перевіряє, чи немає у нього побічних ефектів. Цей
«період спостереження» може тривати до 60 хвилин після введення пертузумабу і до
6 годин після введення трастузумабу. Це незручно для людини, яка отримує
лікування кожні 3 тижні протягом року.

Коли пертузумаб і трастузумаб вводяться підшкірно, їх вводять разом у вигляді
одноразової ін’єкції в одному шприці через одну голку. Така одноразова ін’єкція
займає від 5 до 8 хвилин. «Період спостереження» триває 30 хвилин після ін’єкції під
час першого введення і 15 хвилин після ін’єкції під час кожного наступного
введення. Дослідження продемонстрували, що багато людей віддають перевагу цим
коротшим ін’єкціям і періодам спостереження.

Які препарати досліджуються?

HER2-таргетна терапія

«Трастузумаб»
● Вимовляється як «трас-ту-зу-маб».
● Механізм дії трастузумабу обумовлений приєднанням до білка HER2 на поверхні

HER2-позитивних ракових клітин. Коли трастузумаб приєднується до білка HER2,
він зупиняє передачу сигналів від білка, які змушують ракові клітини рости і
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розмножуватися. Він також активує клітини імунної системи, щоб вони
допомагали атакувати рак.

● Це може означати, що трастузумаб допомагає зменшити розміри пухлини до
операції.

«Пертузумаб»
● Вимовляється як «пер-ту-зу-маб».
● Пертузумаб діє аналогічно трастузумабу, але приєднується до іншої частини
білка HER2.

Як досліджувані лікарські засоби HER2-таргетної терапії
застосовуються в учасників дослідження?

Підшкірна ін’єкція
● Пертузумаб і трастузумаб поєднані в одному шприці і вводяться під шкіру у

вигляді одноразової ін’єкції. Таке введення триває від 5 до 8 хвилин.

Внутрішньовенна інфузія
● Пертузумаб і трастузумаб поміщають в окремі інфузійні пакети, що містять

рідину, і повільно вводять у вену за допомогою інфузійного насоса. Таке
введення лікарських засобів один за одним займає не менше 2,5-3,5 годин.

Що хотіли з’ясувати дослідники?

Дослідники провели це дослідження, щоб з’ясувати, чи є комбінація пертузумабу та
трастузумабу в одному шприці та введення їх під шкіру через одну голку у вигляді
одноразової ін’єкції такою ж ефективною, як окремі внутрішньовенні інфузії
пертузумабу і трастузумабу у пацієнтів із HER2-позитивного раку молочної залози
ранньої стадії. Це було проведено шляхом:

● вимірювання рівнів пертузумабу і трастузумабу в крові людей, які
отримували лікування під час дослідження;

● аналізу тканини раку молочної залози, зібраної під час операції.

Основні питання, на які дослідники хотіли отримати відповіді:
1. Чи був рівень пертузумабу в крові після введення пертузумабу і трастузумабу
під шкіру у вигляді одноразової ін’єкції аналогічний рівню після його введення у
вену окремо від трастузумабу?

2. Чи був рівень трастузумабу в крові після введення пертузумабу і трастузумабу
під шкіру у вигляді одноразової ін’єкції аналогічний рівню після його введення у
вену окремо від пертузумабу?

3. Чи руйнує комбінація пертузумабу і трастузумабу ракові клітини в молочних
залозах і пахвових западинах (пахвових лімфатичних вузлах) так само ефективно
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після введення під шкіру у вигляді одноразової ін’єкції, як і після введення у вену
у вигляді окремих інфузій?

Дослідники також хотіли дізнатися, чи існують будь-які відмінності в побічних
ефектах після введення пертузумабу та трастузумабу під шкіру у вигляді
одноразової ін’єкції та у вигляді окремих внутрішньовенних інфузій.

Який це вид дослідження?

Це дослідження є дослідженням 3 фази. Це означає, що введення пертузумабу і
трастузумабу під шкіру у вигляді одноразової ін’єкції вже було досліджено у
невеликої кількості людей з ранньою стадією HER2-позитивного раку молочної
залози.

У цьому дослідженні більша кількість людей з ранньою стадією HER2-позитивного
раку молочної залози отримують пертузумаб і трастузумаб або шляхом одноразової
ін’єкції під шкіру, або шляхом окремих внутрішньовенних інфузій. Мета полягала у
тому, щоб з’ясувати, чи є кількість лікарських засобів, що потрапляють в кровотік,
однаковою після одноразової ін’єкції під шкіру та окремих внутрішньовенних
інфузій.

Це «відкрите» дослідження. Це означає, що і люди, які беруть участь у дослідженні, і
лікарі знають, яким шляхом вводиться HER2-таргетна терапія.

Це «рандомізоване» дослідження. Це означає, що рішення про те, яким шляхом
лікарські засоби будуть застосовуватися у дослідженні, було випадковим.
Випадковий вибір того, яким шляхом будуть застосовуватися лікарські засоби,
підвищує ймовірність того, що типи учасників в обох групах (наприклад, за віком)
будуть однаковими. Окрім шляхів, якими лікарські засоби застосовувалися у кожній
групі, всі інші аспекти медичної допомоги є однаковими в обох групах.

Коли і де проводиться дослідження?

Це дослідження розпочалося в червні 2018 року і має закінчитися в травні 2023
року. Це резюме включає в себе результати, отримані до липня 2019 року, коли була
зібрана інформація про те, наскільки ефективними є обидва шляхи введення
досліджуваних лікарських засобів. Дослідження досі триває, тому цей символ на
часовому проміжку ( ) вказує на час, коли було зібрану інформацію, висвітлену в
цьому резюме – через 13 місяців (липень 2019 року).
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Дослідження проводиться в 106 дослідницьких центрах – в 19 країнах і територіях
Азії, Європи, Північної і Південної Америки.

2. Хто бере участь у цьому дослідженні?
У цьому дослідженні беруть участь 498 жінок і 2 чоловіки з HER2-позитивним
раннім раком молочної залози.

На момент початку дослідження вік учасників становив від 25 до 81 року.
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Участь у дослідженні могли брати пацієнти:
● у яких була рання стадія раку молочної залози, який не поширився на інші
частини тіла;

● у яких був HER2-позитивний рак молочної залози, підтверджений специфічним
тестом.

Пацієнти не могли брати участь у дослідженні, якщо вони:
● вже отримували лікування з приводу HER2-позитивного раку молочної залози;
● мали серйозне захворювання серця.

3. Що відбувається під час дослідження?
Протягом дослідження пацієнтів було випадково розподілено, щоб отримувати один
із 2-х видів лікування. Види лікування було обрано випадковим чином – за
допомогою комп’ютерної програми.

Групи лікування:
● Група А: пертузумаб і трастузумаб – вводять окремо у вену (внутрішньовенно)
в один день кожні 3 тижні

● Група B: пертузумаб і трастузумаб – вводять під шкіру у вигляді одноразової
ін’єкції (підшкірно) в один день кожні 3 тижні.

Дослідження досі триває, тому деякі пацієнти досі отримують хіміотерапію та
досліджувані лікарські засоби. Люди, які беруть участь у дослідженні, досі
регулярно відвідують дослідницький центр. Коли лікування завершиться, учасники
продовжуватимуть приходити до своїх дослідницьких центрів, де буде перевірятися
їхній загальний стан здоров’я.
Ось більше інформації про те, що вже відбулося у дослідженні і якими будуть
наступні кроки. Пунктирною лінією відмічено, коли була зібрана інформація,
представлена в цьому резюме.



Дата випуску Резюме для неспеціалістів: грудень 2020
Код у системі «Віва» (Veeva): M-XX-00003150 Сторінка 7 з 14



Дата випуску Резюме для неспеціалістів: грудень 2020
Код у системі «Віва» (Veeva): M-XX-00003150 Сторінка 8 з 14

4. Які результати дослідження отримані на цей момент?

Питання 1: Чи була кількість пертузумабу в крові після поєднання
пертузумабу і трастузумабу в одному шприці і введення їх під шкіру через
одну голку у вигляді одноразової ін’єкції аналогічною кількості після його
введення у вену окремо від трастузумабу?

Під час лікування дослідники вимірювали кількість пертузумабу в сироватці крові.
Сироватка — це рідина, яка залишається, коли зібрана в пробірку кров згортається.

● Люди, яким вводили пертузумаб і трастузумаб у вигляді одноразової ін’єкції
під шкіру, мали в середньому 93,7 мікрограми (мкг) пертузумабу в кожному
мілілітрі (мл) сироватки.

● У людей, яким пертузумаб і трастузумаб вводили у вену двома окремими
інфузіями, ця кількість становила 78,5 мікрограмів пертузумабу в кожному
мілілітрі сироватки.

Це означає, що кількість пертузумабу, що надходить у кров, була схожою після
ін’єкції під шкіру та інфузії у вену.

Питання 2: Чи була кількість трастузумабу в крові після введення
пертузумабу і трастузумабу під шкіру у вигляді одноразової ін’єкції
аналогічна кількості після його введення у вену окремо від пертузумабу?
Під час лікування дослідники вимірювали також кількість трастузумабу в сироватці
крові.

● Пацієнти, яким вводили пертузумаб і трастузумаб у вигляді одноразової
ін’єкції під шкіру, мали в середньому 61,6 мікрограм (мкг) трастузумабу в
кожному мілілітрі (мл) сироватки.

● У пацієнтів, яким пертузумаб і трастузумаб вводили у вену двома окремими
інфузіями, ця кількість становила 47,1 мікрограмів трастузумабу в кожному
мілілітрі сироватки.
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Це означає, що кількість трастузумабу, що надходить у кров, була схожою після
ін’єкції під шкіру та інфузії у вену.

Питання 3: Чи руйнує комбінація пертузумабу і трастузумабу ракові клітини
в молочних залозах і пахвових западинах (пахвових лімфатичних вузлах) так
само ефективно після введення під шкіру у вигляді одноразової ін’єкції, як і
після введення у вену у вигляді двох окремих інфузій?

Ще однією частиною інформації, яку зібрали дослідники, був результат після
операції. Лікарі досліджували наявність ракових клітин в молочній залозі і в
пахвових западинах (пахвових лімфатичних вузлах). Якщо вони не знаходили
жодних ракових клітин, це означало, що людина має так звану повну
патоморфологічну відповідь. Це важливо, тому що пацієнти, які мають повну
патоморфологічну відповідь, як правило, живуть довше, ніж ті, у кого залишилися
ракові клітини. Приблизно 6 із кожних 10 людей не мали ракових клітин у молочній
залозі або у пахвових западинах, незалежно від того, чи отримували вони
пертузумаб і трастузумаб у вигляді окремих інфузій у вену або одноразових ін’єкцій
під шкіру.

5. Про які побічні реакції відомо на цей момент?
Побічні реакції — це медичні проблеми (наприклад, запаморочення), що виникають
під час дослідження.
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● Не всі пацієнти в цьому дослідженні мали всі побічні реакції, спостережувані у
дослідженні.

● Побічні реакції можуть варіюватися від легких до особливо тяжких та можуть
бути різними в різних людей.

● Важливо усвідомлювати, що описані тут побічні реакції стосуються лише одного
цього дослідження. Тому описані тут побічні реакції можуть відрізнятися від тих,
що спостерігалися в інших дослідженнях, або тих, які описані в інструкції для
медичного застосування.

● Серйозні і часті побічні реакції перелічені в наступних розділах.

Серйозні побічні ефекти

Побічний ефект вважається «серйозним», якщо він небезпечний для життя, потребує
стаціонарного лікування або викликає тривалі проблеми.

Близько 18% людей, які отримували пертузумаб і трастузумаб окремими інфузіями
у вену, мали серйозний побічний ефект порівняно з близько 16% людей, які
отримували пертузумаб і трастузумаб у вигляді одноразової ін’єкції під шкіру.
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Найбільш часті побічні ефекти

У цьому дослідженні майже всі учасники вже мали побічний ефект.

Близько 99% людей, які отримували пертузумаб і трастузумаб окремими інфузіями
у вену, мали побічний ефект, який не вважався серйозним, порівняно з близько
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100% людей, які отримували пертузумаб і трастузумаб у вигляді одноразової ін’єкції
під шкіру.

Найбільш часті побічні ефекти наведені в таблиці нижче – це чотири найбільш
поширені побічні ефекти в обох групах лікування. Деякі пацієнти мали більше
одного побічного ефекту – це означає, що вони включені в більш ніж один стовпчик
на рисунку.

Інші побічні ефекти

Ви можете знайти інформацію щодо інших побічних ефектів (не наведених у
попередніх розділах) за посиланнями, вказаними в кінці цього резюме (див. розділ
8).

6. Як це дослідження допомогло в наукових розвідках?
Представлена тут інформація була отримана з одного дослідження за участю 500
осіб з HER2-позитивним раннім раком молочної залози. Це дослідження допомогло
дослідникам з’ясувати, чи є поєднання пертузумабу та трастузумабу в одному
шприці та введення їх через одну голку у вигляді одноразової ін’єкції аналогічним
введенню пертузумабу та трастузумабу у вену у вигляді двох окремих інфузій.

Кількість пертузумабу і трастузумабу в кровотоці при одноразовому введенні під
шкіру не є меншою, ніж після окремих інфузій у вену.

Аналогічна кількість людей у кожній групі мали повну патоморфологічну відповідь.
Після операції у 6 з 10 осіб у кожній групі не було виявлено інвазивних ракових
клітин у молочній залозі або у пахвових западинах.
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Жодне окреме дослідження не може надати усю інформацію щодо ризиків та
користі застосування лікарського засобу. Щоб з’ясувати все, що необхідно знати,
потрібно провести багато досліджень за участю великої кількості пацієнтів.
Результати цього дослідження можуть відрізнятися від результатів інших
досліджень того ж лікарського засобу.
● Це означає, що ви не повинні приймати рішення, спираючись лише на це
резюме. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати рішення
щодо лікування.

7. Чи планується проведення інших досліджень?
На момент написання цього резюме проводиться все більше досліджень,
присвячених лікуванню людей з раком молочної залози шляхом введення
пертузумабу і трастузумабу під шкіру у вигляді одноразової ін’єкції. Усі лікарські
засоби, які призначали у цьому дослідженні, вже доступні для застосування у
деяких країнах.
Дослідження досі триває, і лікарі-дослідники ще збирають інформацію.

8. Де можна знайти інформацію?
Більш детально про це дослідження можна дізнатися за посиланнями нижче:

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-
pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results

Якщо ви хочете дізнатися більше про результати цього дослідження, повна назва
відповідної наукової статті, яка була опублікована в журналі «Lancet Oncology»:
«Комбінація пертузумабу і трастузумабу з фіксованими дозами для підшкірної
ін’єкції плюс хіміотерапія при ранній стадії HER2-позитивного раку молочної залози
(FeDeriCa): рандомізоване, відкрите,
багатоцентрове дослідження не меншої ефективності ІІІ фази». Авторами наукової
роботи є Антуанетта Тан (Antoinette Tan), Сеок-А Ім (Seock-Ah Im), Андре Маттар
(André Mattar), Рамон Коломер (Ramon Colomer), Данило Строяковський (Daniil
Stroyakovskii) та інші.

До кого я можу звернутися, якщо у мене виникнуть питання щодо
цього дослідження?

Якщо у вас виникнуть будь-які додаткові питання після прочитання цього резюме:
● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html

● Зверніться до місцевого представника в офісі компанії «Рош» (Roche).

Якщо ви брали участь у цьому дослідження та маєте будь-які питання стосовно
результатів:
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● Проконсультуйтеся з лікарем-дослідником або персоналом лікарні чи клініки, де
проводиться дослідження.

Якщо у вас виникли питання стосовно вашого лікування:
● Проконсультуйтеся з лікарем, який відповідає за ваше лікування.

Хто організував та оплатив це дослідження?

Це дослідження було організовано та оплачено компанією «Ф.Хоффманн-Ля Рош
Лтд.» (F. Hoffmann-La Roche Ltd), штаб-квартира якої знаходиться в місті Базель,
Швейцарія.

Повна назва дослідження та інша ідентифікаційна інформація

Повна назва цього дослідження: «Рандомізоване, багатоцентрове, відкрите,
дослідження III фази з двома групами лікування для оцінки фармакокінетики,
ефективності та безпеки підшкірного введення фіксованої дози комбінованої
лікарської форми пертузумабу з трастузумабом в поєднанні з хіміотерапією у
пацієнтів з HER2-позитивним раннім раком молочної залози (FeDeriCa)».

Це дослідження відоме під назвою FeDeriCa.

● Номер протоколу цього дослідження: WO40324.
● Ідентифікаційний номер цього дослідження в реєстрі ClinicalTrials.gov:

NCT03493854.
● Номер цього дослідження в базі даних EudraCT: 2017-004897-32.


