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Farklı tiplerde over kanseri görülen kişilerde her ikisi de bevacizumab ve 

kemoterapi ile birlikte verilen plaseboya kıyasla atezolizumaba ilişkin bir 

çalışma 
 

 

Çalışmanın tam başlığı için özetin sonuna bakınız. 

 

Bu çalışma hakkında 

Bu, bir klinik çalışmanın bulgularının (bu belgede ‘çalışma’ 

olarak adlandırılır) aşağıdaki hedef kitle için yazılmış bir 

özetidir: 

● Toplum üyeleri veya 

● Çalışmada yer almış kişiler. 

 

Bu özet, yazıldığı zamanda (Mart 2021) bilinen bilgileri temel 

alır.  

 

Özetin içeriği 

1. Bu çalışma 

hakkında genel 

bilgiler 

2. Bu çalışmaya kimler 

katıldı? 

3. Çalışma sırasında ne 

oldu? 

4. Çalışmanın bulguları 

nedir? 

5. Yan etkiler nelerdir? 

6. Bu çalışma 

araştırmaya nasıl 

yardımcı oldu? 

7. Başka çalışmalar 

planlanıyor mu? 

8. Nereden daha fazla 

bilgi edinebilirim? 

 

 

Bu çalışma Mart 2017’de başlatılmış olup Aralık 2022’de sona 

erecektir. Bu özet Mart 2020’de analiz edilmiş bulguları içerir. 

Bu özetin yazılma zamanında çalışma halen devam etmektedir – 

çalışma doktorları halen bilgi toplamaktadır.  

Tek bir çalışma bize bir ilacın ne kadar güvenli olduğu ve ne 

kadar iyi işe yaradığı hakkındaki tüm bilgileri sağlayamaz. 

Bilmemiz gereken her şeyi öğrenmek, birçok çalışmada çok 

sayıda kişiyi gerektirir. Bu çalışmadan bulgular aynı ilaçla 

yürütülen diğer çalışmadakilerden farklı olabilir. 

 

Yani, bir tek bu özete dayanarak karar vermemelisiniz – 

tedaviniz hakkında karar vermeden önce daima 

doktorunuzla konuşmalısınız. 

 

 

Klinik Çalışma Bulgularının Özeti  
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Bu çalışma hakkındaki kritik bilgiler 

Bu çalışma neden yürütüldü? 

● Bu çalışma, fallop tüpü kanseri ve primer peritoneal kanser dahil over kanseri 

görülen kişilerde 2 ilaç kombinasyonunun nasıl iş gördüğünü karşılaştırmak için 

yapılmıştır. 

● 2 kombinasyon şunlardır: 

o ‘Bevacizumab’ ve ‘paklitaksel + karboplatin’ isimli yaygın olarak 

kullanılan 2 kemoterapi ilacı ile birlikte alınan araştırma ilacı – 

‘atezolizumab’ isimli 

o ‘Bevacizumab’ ve ‘paklitaksel + karboplatin’ isimli yaygın olarak 

kullanılan 2 kemoterapi ilacı ile birlikte alınan plasebo 

● Bazı kişiler bu ilaçları kanserin uzaklaştırılması için ameliyat olmalarından önce 

almaya başlamışken bazıları ameliyat sonrası almaya başlamıştır. 

 Kişiler, farklı ilaç kombinasyonlarının etkilerinin karşılaştırılabilmesi için aşağıdaki 

gösterildiği şekilde 2 çalışma grubuna bölünmüştür. 

 

 

● Bu çalışma 22 ülkede 1301 kişiyi içermiştir. Bu kişilerden 1286’sına yukarıdaki 

tedavilerden biri verilmiştir.  

Bulgular nelerdir? 

● Ana bulgular şunlardır:  

– Grup A’daki kişilerde; kanserleri tedaviye başladıktan sonra ortalama 19.5 

ay boyunca kötüleşmemiştir. 

– Grup B’deki kişilerde; kanserleri tedaviye başladıktan sonra ortalama 18.4 

ay boyunca kötüleşmemiştir. 

– Grup A ve Grup B’de, kanserin kötüleşmesi için benzer bir süre geçmiştir. 

Bu da araştırmacılara bevacizumab ve kemoterapiye atezolizumab 

eklenmesinin kanser tedavisinde sadece bevacizumab ve kemoterapiden 

daha iyi işe yaramadığını göstermektedir. 

Kaç kişi çalışma ilaçlarına bağlı ciddi yan etki yaşadı? 

● Grup A: kişilerin %35’i (642 kişiden 222’si)  

● Grup B: kişilerin %21’i (644 kişiden 135’i) 

● Bu özetin yazılma zamanında çalışma halen devam etmektedir. Çalışmanın Aralık 

2022’de sona ermesi beklenmektedir.  

Grup A Grup B 

Plasebo artı 

bevacizumab ve 

kemoterapi* 

Atezolizumab artı 

bevacizumab ve 

kemoterapi* 

*Paklitaksel ve karboplatin 
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1. Bu çalışma hakkında genel bilgiler 

 

Bu çalışma neden yürütüldü? 

Doktorlar hangi tedavinin en iyi işe yarayacağına karar vermede kendilerine yardımcı 

olması için over kanserini farklı tipler altında gruplandırmak üzere kanser hücreleri 

hakkındaki bilgileri kullanır. En yaygın over kanseri tipi ‘epitelyal over kanseri’ olarak 

adlandırılır – overi örten hücrelerde başlar. İki diğer tip – ‘fallop tüpü kanseri’ ve ‘primer 

peritoneal kanser’ – epitelyal over kanserine benzerdir ve aynı şekilde tedavi edilir. Fallop 

tüpü kanseri overleri rahme (uterus) bağlayan fallop tüplerinde başlar. Primer peritoneal 

kanser over kanseri ile ilişkilidir ve karnı örten ve bazı organları kaplayan ince bir doku 

tabakası olan peritoneumda başlar. 

Platin kullanımı ile kanser hücrelerini öldüren kemoterapi ‘platin bazlı kemoterapi’ olarak 

adlandırılır.  Bu tedavi tipinde birlikte alınan 2 farklı tipte kemoterapi ilacı kullanılabilir. 

Bununla birlikte kemoterapi sadece kısa bir süre işe yarayabilir ve ardından kanser tekrar 

kötüleşebilir. Bazen, doktorlar kanser tedavisine yardımcı olmak üzere kemoterapiye 

bevacizumab gibi diğer ilaçları eklerler. Bevacizumab (aynı zamanda marka adıyla 

Avastin® olarak bilinir) kanserin yeni kan damarları oluşturmasını durdurur, böylece 

kanser hücreleri kandan mahrum kalarak büyüyemez. 

Kanseri daha etkili bir şekilde tedavi edebilmek – tümörü küçültmek ve geri dönmesini 

önlemek – ve kişilerin daha uzun yaşamasına yardımcı olmak için yeni ilaçlara ihtiyaç 

vardır. Tümör küçülürse insanlar kanserlerini daha iyi kontrol edebilir. İmmünoterapi, bazı 

kişilerin kendi bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine saldırmasına yardımcı olan yeni bir 

ilaç tipidir. İmmünoterapi bazı kişilerde diğerlerinden daha iyi işe yarayabilir veya sadece 

kısa bir süre işe yarayabilir. Bunun nedeni kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminin 

saldırılarından saklanabilmesidir. Bilim insanları kemoterapi tiplerinin bağışıklık sistemini 

uyandırarak kanser hücrelerini bulmasına yardımcı olabileceğini düşünmektedir. 

Kemoterapi ile birlikte immünoterapi alınması immünoterapinin kanser hücrelerine 

saldırmasına yardımcı olabilir.  

Bu çalışmada, araştırmacılar bevacizumab ve kemoterapi ile birlikte bir immünoterapi 

ilacını (atezolizumab) almanın over kanseri, fallop tüpü kanseri ve primer peritoneal 

kanseri olan kişilere yardımcı olup olmayacağını ve kanserin büyümesini veya geri 

gelmesini tek başına bevacizumab ve kemoterapiden daha uzun süre engelleyip 

engelleyemeyeceğini görmek istemiştir. Bu çalışmada yer alan kişiler bu çalışmaya 

katılmadan önce over kanserleri için kemoterapi almamıştır. 
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Araştırılan ilaçlar hangileridir? 

Bu çalışmada over kanseri görülen 2 hasta grubunda bevacizumab ve mevcut kemoterapi 

ilaçları ile birlikte yeni bir ilacın (immünoterapi) kombinasyonu araştırılmıştır: 

 Grup A: atezolizumab (yeni ilaç) artı bevacizumab ve paklitaksel + karboplatin 

(mevcut tedavi) 

 Grup B: plasebo artı bevacizumab ve paklitaksel + karboplatin (mevcut tedavi) 

 

Burada bevacizumab ve kemoterapi ile kombinasyon halinde araştırılan ilaç 

atezolizumabdır. 

 Atezolizumab bir immünoterapi çeşididir. 

 Vücudun bağışıklık sistemi kanser gibi hastalıklarla savaşır. Bununla birlikte kanser 

hücreleri bağışıklık sisteminin kansere saldırmasını engelleyebilir (durdurabilir). 

Atezolizumab bu engeli ortadan kaldırır – yani bağışıklık sistemi kanser hücreleri ile 

savaşabilir. 

 İnsanlara atezolizumab verildiğinde, tümörleri (kanser) küçülebilir.  

 

Bevacizumab (marka adı, Avastin® ile bilinir) bu çalışmada kullanılan bir başka ilaçtır. 

 Bevacizumab tümörü, büyümek için ihtiyaç duyduğu kandan mahrum bırakarak iş 

görür (buna ‘anti-anjiyojenik’ tedavi adı verilir). 

 Bevacizumab farklı kanser tiplerinin görüldüğü kişilere genellikle diğer kanser 

tedavileri ile birlikte verilir. 

 

Bu çalışmada kullanılan mevcut kemoterapi ilaçları şunlardır: 

 Paklitaksel: 

 Paklitaksel kanser hücrelerinin yeni hücrelere bölünmesi önleyerek iş görür, 

böylece tümörün büyümesini engeller. 

 Paklitaksel tek başına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte verilebilir. 

 Karboplatin: 

 Bu ilaç bir platin kemoterapi ilacıdır. 

 Karboplatin kanser hücrelerinin yeni hücrelere bölünmelerini engellemek ve onları 

öldürmek üzere hücrelerdeki genetik materyal (DNA) üzerinde etki gösterir. 

 

Atezolizumab bir plasebo ile karşılaştırılmıştır: 

 Plasebo, atezolizumab ile aynı görüşüne sahiptir ancak gerçek bir ilaç içermez. Yani, 

vücut üzerinde ilaçla ilişkili bir etkiye sahip değildir. 

 Çalışmadaki herkes bevacizumab ve kemoterapi (paklitaksel ve karboplatin) almıştır. 

Bazı kişiler ekstra ilaç (atezolizumab) almış ve bazıları almamıştır (plasebo); böylece 

araştırmacılar hangi faydalı veya yan etkilere atezolizumabın neden olduğunu 

görebilmiştir. 

 

Tedavi periyodu sona erdikten sonra insanlara ‘idame tedavisi’ verilmiştir – kanserin geri 

gelmesini önleyen tedavi.  

 

Araştırmacılar ne öğrendi? 

 Araştırmacılar bu çalışmayı, olağan bevacizumab ve kemoterapi tedavisine 

atezolizumab eklenmesinin over kanseri tedavisinde daha iyi işe yarayıp 

yaramayacağını görmek için yürütmüştür (bkz. bölüm 4 “Çalışmanın bulguları 

nelerdir?”). 

 Araştırmacılar aynı zamanda, her bir tedavi grubunda kaç kişinin yan etki yaşadığını 

ve bu yan etkilerin ne kadar ciddi olduğunu kontrol ederek ilaçların ne kadar güvenli 

olduğunu öğrenmek istemiştir (bkz. bölüm 5 “Yan etkiler nelerdir?”). 
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Araştırmacıların yanıtlamak istediği başlıca soru şudur: 

 Grup A ve Grup B’de, tedavinin başlangıcı ve kanserin kötüleşmesi arasındaki süre 

nedir? 

 

Bu ne tip bir çalışmadır? 

Bu çalışma bir ‘Faz 3’ çalışmadır. Yani bu çalışma başlatılmadan önce atezolizumab artı 

bevacizumab ve kemoterapi over kanserli daha küçük bir grupta test edilmiştir. Bu 

çalışmada, yeni tanı konulmuş over kanseri olan çok sayıda kişi atezolizumab artı 

bevacizumab ve kemoterapi (Grup A) veya plasebo artı bevacizumab ve kemoterapi (Grup 

B) almıştır. Bunun amacı, bevacizumab ve kemoterapiye atezolizumab eklenmesinin 

kanserin kötüleşmesini geciktirmeye yardımcı olup olmadığını öğrenmektir. 

Bu çalışma ‘randomize kontrolü’ bir çalışmadır. Yani, çalışmadaki kişilere 2 tedavi 

seçeneğinden (Grup A veya B) hangisinin verileceğine yazı tura atmak gibi rastgele karar 

verilmiştir. Grup A’ya yerleştirilen her kişi için Grup B’ye 1 kişi yerleştirilmiştir. Kişilerin yer 

alacağı grubun rastgele seçilmesi her iki gruptaki kişi tiplerinin benzer bir karışım 

olmasını (örneğin, benzer yaş, benzer ırk) daha olası kılar. Her bir grupta kişilere verilen 

farklı çalışma tedavileri dışında tüm diğer bakım aynıdır. 

 

Çalışma ne zaman ve nerede yürütüldü? 

Çalışma Mart 2017’de başlatılmış olup, Aralık 2022’de sona ermesi beklenmektedir. Bu 

özet sadece Mart 2020’ye kadarki bulguları içerir. 

 

 

 
 

Zaman çizelgesindeki ( ) sembolü bu özetteki bilgilerin analiz edildiği zamanı gösterir 

(Mart 2020 – çalışmanın başlatılmasından yaklaşık 3 yıl sonra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma zaman çizelgesi 

Mart 2018 

Çalışmanın 

başlangıcı – ilk 

hastaya çalışma 

ilacı verilir 

Aralık 2022 

Çalışma sona 

erecektir  Mart 2020 

Kanserin kötüleşmesinin 

ne kadar sürdüğü ve yan 

etkiler hakkında bilgi 

toplanmıştır 
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Çalışma Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da 22 ülkedeki 262 hastane ve 

klinikte gerçekleştirilmiştir. Bu haritada çalışmanın yürütüldüğü yerler gösterilmektedir. 

 

 

 
 

 

 

  

 Rusya 

 Güney Kore 

 İspanya 

 İsviçre 

 Türkiye 

 Birleşik Devletler 

 Avustralya 

 Avusturya 

 Belçika 

 Brezilya 

 Çin 

 Çekya 

 Danimarka 

 Finlandiya 

 

 Fransa 

 Almanya 

 Yunanistan 

 İsrail 

 İtalya 

 Japonya 

 Norveç 

 Polonya 
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2. Bu çalışmaya kimler katıldı? 

Bu çalışmaya, over kanseri olan 1301 kişi katılmıştır. Burada çalışmada yer almış kişiler 

hakkında daha fazla bilgi sunulmaktadır. 

 

 

 
 

  

Bu çalışmaya 

1301 kişi 

katılmıştır 

Ortalama yaş: 57 

Yaş aralığı: 28 ila 81 yaş 

Kişiler aşağıdaki durumlarda 

çalışmaya katılabilmiştir: 

 Yeni tanı konulmuş, ileri over 

kanseri, fallop tüpü kanseri veya 

peritoneal kanser – kanser 

başladığı yerden yakın hücrelere 

veya vücudun diğer kısımlarına 

yayıldığından ‘ileri’ olarak 

adlandırılır. 

 Kanserleri için tedavi görmemiş. 

 Kanserin uzaklaştırılması için 

ameliyat olmuş veya kanserleri 

için ameliyat planlanmış 

Kişiler aşağıdaki durumlarda 

çalışmaya KATILAMAMIŞTIR: 

 Sadece ameliyat ile tedavi 

edildikten sonra geri dönmüş over 

kanseri, fallop tüpü kanseri veya 

peritoneal kanser. 

 Over kanseri, fallop tüpü kanseri 

veya peritoneal kanser için daha 

önce kemoterapi almış. 

 Araştırılan ilaçlara (bevacizumab 

veya atezolizumab) bilinen 

duyarlılık. 
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3. Çalışma sırasında ne oldu? 

Çalışma sırasında kişiler rastgele iki tedavi grubundan birinde yer alacak şekilde 

seçilmiştir. 

Tedavi grupları şunlardır: 

 Grup A: atezolizumab (yeni ilaç) artı bevacizumab ve kemoterapi (paklitaksel + 

karboplatin) 

 Grup B: plasebo artı bevacizumab ve kemoterapi (paklitaksel + karboplatin) 

 

Tedavi periyodu sona erdikten sonra, insanlara ‘idame tedavisi’ verilmiştir – kanserin geri 

dönmesini önleyen tedavi. 

 

Bu tabloda her bir çalışma tedavisini almış kişi sayısı ve ilaçların ne sıklıkta verildiği 

gösterilmektedir. 

 

 Grup A 

Atezolizumab artı 

bevacizumab ve kemoterapi 

Grup B 

Plasebo artı bevacizumab 

ve kemoterapi 

Her bir gruptaki kişi sayısı 

(bilgisayar tarafından 

seçilmiş) 

651 650 

Gerçekte ilacı almış kişi 

sayısı 

641 645 

İlaçların nasıl alındığı Bir damara enjekte 

edilmiştir 

Bir damara enjekte 

edilmiştir 

 

 

 

 

İlaçların her 3 haftalık 

tedavi döngüsünde 

(toplamda 6 döngü) ne 

zaman alındığı 

Atezolizumab: 1. Gün 

Paklitaksel: 1. Gün 

Karboplatin: 1. Gün 

Bevacizumab: ikinci 

döngünün birinci günü 

(sadece kanserin 

çıkarılması için halihazırda 

ameliyat olmuş kişiler) 

İlaçlara ameliyatlarından 

önce başlayan kişilere 

bevacizumab sadece 4 

tedavi döngüsü boyunca 

verilmiştir. 

Plasebo: 1. Gün 

Paklitaksel: 1. Gün 

Karboplatin: 1. Gün 

Bevacizumab: ikinci 

döngünün birinci günü 

(sadece kanserin 

çıkarılması için halihazırda 

ameliyat olmuş kişiler) 

İlaçlara ameliyatlarından 

önce başlayan kişilere 

bevacizumab sadece 4 

tedavi döngüsü boyunca 

verilmiştir. 

Ana tedavi tamamlandıktan 

sonra verilen idame tedavisi 

(toplam 16 döngü) 

Atezolizumab + 

bevacizumab 

Plasebo + bevacizumab 
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Bu çalışma halen devam etmektedir. Bazı kişiler çalışma tedavisini bırakmıştır ve ya 

çalışmanın ‘takip periyodunda’ yer almakta ya da çalışmadan ayrılmış bulunmaktadır. Bu 

resimde çalışmada farklı çalışma periyotlarında ne yapıldığı hakkında daha fazla bilgi 

gösterilmektedir.  

 

 
 

Çalışmadaki kişiler tedaviyi almayı bıraktığında veya idame fazını 

tamamladığında, kendilerinden daha fazla vizit için çalışma merkezine geri 

dönmeleri veya genel sağlıklarının kontrol edilmesi amacıyla telefon 

görüşmelerini kabul etmeleri istenecektir. Bu, bu çalışmadaki kişilerin ne süreyle 

sağ kaldığını belirlemek için önemlidir. 

 

4. Çalışmanın bulguları nedir? 

 

Soru: Grup A ve Grup B’de tedavinin başlatılması ve kanserin kötüleşmesi 

arasındaki süre nedir? 

Araştırmacılar Grup A ve Grup B’de kanser kötüleşmeden önce (diğer bir deyişle, 

vücudun başka bir kısmına sıçramadan, daha fazla yayılmadan veya taramalarda daha 

büyüdüğü görülmeden) ne kadar süre geçtiğini araştırmıştır. 

 Grup A’da kanser ilaca başladıktan ortalama yaklaşık 19.5 ay sonra kötüleşmiştir. 

 Grup B’de kanser ilaca başladıktan ortalama yaklaşık 18.4 ay sonra kötüleşmiştir. 

 Her bir tedavi grubu için bu rakamlar ortalamalardır; yani ilacı alan bazı kişilerde 

kanserin kötüleşmesi daha uzun ve diğerlerinde daha kısa sürmüştür. 

 

  

Tedavi Tarama Takip İdame 

Doktorlar 

katılan 

kişilerin 

sağlığını 

kontrol etmeye 

devam 

edecektir 

Çalışmada yer 
alacak ileri over 

kanseri, fallop 
tüpü kanseri 

veya peritoneal 

kanseri olan 
kişilerin 

seçilmesi 

Grup A 

641 kişi atezolizumab artı 

bevacizumab, paklitaksel 

ve karboplatin almaktadır 

Grup B 

645 kişi plasebo artı 
bevacizumab, 

paklitaksel ve 

karboplatin almaktadır 

Grup A 

Atezolizumab + 

bevacizumab 

Grup B 

Plasebo + 

bevacizumab 

Grup A 

651 kişi 

Grup B 

650 kişi 
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Bu bölümde sadece bu çalışmadan kritik bulgular gösterilmektedir. Tüm diğer bulgularla 

ilgili bilgileri bu özetin sonunda listeli internet sitelerinde bulabilirsiniz (bkz. bölüm 8). 

 

5. Yan etkiler nelerdir? 

Yan etkiler çalışma sırasında meydana gelebilecek tıbbi sorunlardır (baş dönmesi gibi). 

 Bu özette tarif edilen yan etkiler, çalışma doktoru bunların çalışmadaki ilaçlarla ilişkili 

olduğunu düşündüğünden dahil edilmiştir. 

 Bu çalışmadaki herkes yan etkilerin tümünü yaşamamıştır. 

 Yan etkiler hafif ila şiddetli olabilir.  

 Yan etkiler kişiden kişiye fark gösterebilir. 

 Burada bildirilen yan etkilerin tek bir çalışmadan olduğuna dikkat etmek önemlidir. 

Bu nedenle burada gösterilen yan etkiler diğer çalışmalarda görülenlerden veya tıbbi 

broşürlerdekilerden farklı olabilir. 

 Ciddi ve yaygın yan etkiler aşağıdaki bölümlerde listelidir. 

 

Ciddi yan etkiler 

Bir yan etki, hayati risk taşıyorsa, hastanede bakım gerektirirse veya uzun süreli sorunların 

önlenmesi için tedavi gerektirirse ‘ciddi’ kabul edilir. 

Bu çalışma sırasında her 100 kişiden 28’inde (%28) alınan ilaçların (atezolizumab, plasebo, 

bevacizumab, paklitaksel ve karboplatin) neden olduğu en az bir ciddi yan etki 

görülmüştür. Bu resimde her bir grupta alınan ilaçların neden olduğu ciddi yan etkiler 

yaşayan kişilerin sayısı gösterilmektedir. 

  

Çalışmanın 

başlangıcı 

19.5 ay 

18.4 ay 

Grup A 

Atezolizumab artı bevacizumab 

ve kemoterapi 

Grup B 

Plasebo artı bevacizumab ve 

kemoterapi 

Ortalamada, tedavinin başlatılması ve kanserin 

kötüleşmesi arasındaki süre nedir? 
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Çalışmadaki bazı kişiler, çalışma doktorunun çalışma ilaçlarından birinin neden olduğuna 

inandığı yan etkiler nedeniyle ölmüştür: 

 Grup A’da 642 kişiden 4’ü (%1) ölmüştür. 

 Grup B’de 644 kişiden 5’i (%1) ölmüştür. 

 

En yaygın yan etkiler 

Bu çalışma sırasında, neredeyse herkes (%99) en az bir yan etki (ciddi veya değil) 

yaşamıştır. Bu resimde her bir grupta yan etki yaşamış kişilerin sayısı gösterilmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atezolizumab artı bevacizumab 

ve kemoterapi alan 642 kişiden 

222’si bir ilacın neden olduğu 

ciddi bir yan etki yaşamıştır 

Plasebo artı bevacizumab ve 

kemoterapi alan 644 kişiden 

135’i bir ilacın neden olduğu 

ciddi bir yan etki yaşamıştır 

Atezolizumab artı 

bevacizumab ve 

kemoterapi alan 642 

kişiden 636’sı bir yan 

etki yaşamıştır 

Plasebo artı 

bevacizumab ve 

kemoterapi alan 644 

kişiden 642’si bir yan 

etki yaşamıştır 
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Bu resimde her iki gruptaki en yaygın 10 yan etki gösterilmektedir. Bazı kişilerde birden 

fazla yan etki görülmüştür. 

 
 

Bu resimde ilaçlarını yan etkiler nedeniyle bırakmaya karar veren hastaların sayısı 

gösterilmektedir. 

 
 

 

Diğer yan etkiler 

Diğer yan etkilerle ilgili bilgileri (yukarıdaki bölümde gösterilmeyen) bu özetin sonunda 

listeli internet sitelerinde bulabilirsiniz – bkz. bölüm 8. 

 

 

 

 

 

 

 

225 kişi (%35) 

264 kişi (%41) 

225 kişi (%35) 

245 kişi (%38) 

225 kişi (%35) 

207 kişi (%32) 

243 kişi (%38) 

251 kişi (%39) 

266 kişi (%41) 

267 kişi (%41) 

Mide ağrısı 

Düşük beyaz kan hücreleri düzeyi 

Sık, gevşek sulu dışkılar 

(ishal) 

285 kişi (%44) 

269 kişi (%42) 

Kabızlık 

Eklem ağrısı 

Saç dökülmesi (alopesi) 

Bulantı  

Grup B: plasebo artı 

bevacizumab ve kemoterapi 

(toplamda 644 kişi) 

Düşük kırmızı kan hücreleri düzeyi 

Yorgun hissetme 

Yüksek tansiyon 

186 kişi (%29) 

173 kişi (%27) 

200 kişi (%31) 

198 kişi (%31) 

385 kişi (%60) 

410 kişi (%64) 

324 kişi (%50) 

338 kişi (%52) 

Grup A: atezolizumab artı 
bevacizumab ve kemoterapi 

(toplamda 642 kişi) 

Atezolizumab artı 

bevacizumab ve 

kemoterapi alan 642 

kişiden 167’si yan 

etkilerden dolayı ilacı 

bırakmıştır 

Plasebo artı 

bevacizumab ve 

kemoterapi alan 644 

kişiden 140’ı yan 

etkilerden dolayı ilacı 

bırakmıştır 



   

Meslekten Olmayanlar İçin Özet Tarihi: Mart 2021  Sayfa 13 / 14 

6. Bu çalışma araştırmaya nasıl yardımcı oldu? 

Burada sunulan bilgiler ileri over kanseri, fallop tüpü kanseri veya primer peritoneal 

kanseri olan 1301 kişide yürütülen bir çalışmadandır. Bu bulgular araştırmacıların 

atezolizumab artı bevacizumab ve kemoterapinin (paklitaksel ve karboplatin) bu kanser 

tiplerinin tedavisinde ne kadar işe yaradığı ve ilacın ne kadar güvenli olduğu hakkında 

daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmuştur. 

 

Genelde, bu çalışma bevacizumab ve kemoterapiye (paklitaksel ve karboplatin) 

atezolizumab eklenmesinin kanserin kötüleşmesine kadar geçen süreyi tek başına 

bevacizumab ve kemoterapiye kıyasla değiştirmediğini göstermiştir. 

 

Atezolizumab artı bevacizumab ve kemoterapi verilmiş kişiler, sadece plasebo, 

bevacizumab ve kemoterapi verilmiş kişilerden daha fazla çalışma ilacına bağlı ciddi yan 

etki yaşamıştır. Bu çalışmadaki kişiler diğer çalışmalarda bu ilaçları alan kişilerde daha 

önce görülmemiş yeni bir yan etki yaşamamıştır. 

 

7. Başka çalışmalar planlanıyor mu? 

Atezolizumabın güvenliliğini ve etkilerini araştıran başka çalışmalar da gerçeklemektedir. 

Bu çalışmalarda farklı durumlarda atezolizumab kullanımı araştırılmaktadır; örneğin; 

 Kadın üreme sistemini etkileyen diğer kanser tiplerinde. 

 Geri dönmüş veya diğer tedaviye yanıt vermeyen over kanserlerinde. 

 Meme ve akciğer kanseri dahil diğer kanser tiplerinde. 

 

8. Nereden daha fazla bilgi edinebilirim? 

Bu çalışma ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda listeli internet sitelerinde bulabilirsiniz: 

 

 https:// https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03038100  

 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003472-52 

 https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/oc/a-study-of-atezolizumab-versus-

plasebo-in-combination-with-pacli.html  

 

Bu çalışmanın bulguları hakkında daha fazla bilgi isterseniz, ilgili bilimsel makalenin tam 

başlığı şudur: “Yeni tanı konmuş evre III/IV over kanseri için atezolizumab, bevacizumab 

ve kemoterapi: plasebo kontrollü randomize faz III çalışma (IMagyn050/GOG 

3015/ENGOT-OV39)”. Bilimsel makalenin yazarları Kathleen Moore, Michel Bookman, 

Jalid Sehouli, Austin Miller, Charles Anderson ve diğerleridir. Makale Journal of Clinical 

Oncology’de 2021: DOI:10.12000/JCO.21.00306 ile yayınlanmıştır. 

 

Bu çalışma ile ilgili sorularım olursa kimi aramalıyım? 

Bu özeti okuduktan sonra daha fazla sorunuz olursa: 

 ForPatients platformunu ziyaret edin ve iletişim formunu doldurun –

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/ oc/a-study-of-atezolizumab-versus-

plasebo-in-combination-with-pacli.html 

 Yerel Roche ofisinizdeki bir temsilci ile irtibata geçin. 

 

Bu çalışmada yer almışsanız ve bulgular hakkında sorularınız varsa: 

 Çalışma hastanesi ya da klinikteki çalışma doktoru veya personeli ile konuşun. 

 

Kendi tedavinizle ilgili sorularınız olursa: 

 Tedavinizden sorumlu doktorla konuşun. 
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Bu çalışmayı kim organize ve finanse etti? 

Bu çalışma genel merkezi Basel, İsviçre’de bulunan F. Hofmann-La Roche Ltd tarafından 

organize ve finanse edilmiştir. 

 

Çalışmanın tam başlığı ve diğer tanımlayıcı bilgiler 

Bu çalışmanın tam başlığı: “Yeni Tanı Konmuş Evre III veya Evre IV Over Kanseri, Fallop 

Tüpü Kanseri veya Primer Peritoneal Kanseri Olan Hastalara Paklitaksel, Karboplatin ve 

Bevacizumab İle Kombinasyon Halinde Uygulanan Plaseboya Karşı Atezolizumaba İlişkin 

Faz III, Çok Merkezli, Randomize Bir Çalışma (IMagyn050)”. 

 

Çalışma aynı zamanda ‘IMagyn050’ olarak bilinir. 

 

 Bu çalışma için protokol numarası: YO39523. 

 Bu çalışma için ClinicalTrials.gov kimliği: NCT03038100. 

 Bu çalışma için EudraCT numarası: 2016-003472-52. 

 


