
Klinik Çalışma Sonuçlarının Özeti
Uzman olmayan kişiler için

Genel Özet
• Araştırmacılar, belirli bir akciğer kanserini tedavi 

etmenin daha iyi bir yolunu arıyor: ilerlemiş veya 
metastatik skuamöz olmayan, küçük hücreli dışı 
akciğer kanseri.

• Bu çalışmada, doktorlar (araştırmacılar), bu 
tür akciğer kanseri olan hastaların, çalışma 
doktorunun tercih ettiği standart kemoterapi 
ile karşılaştırıldığında standart kemoterapi 
ilaçları olan karboplatin ve paklitaksel ile alınan 
veliparib denilen deneysel bir ilaç alındığında 
daha uzun yaşayıp yaşamadığını bilmek istedi.

• Bu çalışma, Şubat 2014'ten Kasım 2020'ye 
kadar 20 ülkede gerçekleştirildi.

• Bu çalışmaya, ilerlemiş veya metastatik 
skuamöz olmayan, küçük hücreli dışı akciğer 
kanseri olan toplam 595 yetişkin katıldı ve bu 
hastaların 80’i LSP denilen bir biyobelirteç için 
pozitif tümörlere sahipti.

• Çalışma 4 döneme bölünmüştür: Tarama 
Dönemi, Tedavi Dönemi, İdame Dönemi ve 
Sağkalım Takibi.

• Tüm hastalarda genel sağkalım, veliparib ve 
karboplatin/paklitaksel alan hastalar arasında 
doktorun seçtiği standart kemoterapi ile 
tedavide görülenlerle karşılaştırılabilir olmuştur. 
LSP+ hastaları veliparib ve karboplatin/
paklitaksel (11,2 ay) aldıklarında doktorun 
seçtiği standart kemoterapi (9,2 ay) alan 
hastalara kıyasla genel sağkalımda önemli bir 
iyileşme göstermemiştir.

• Karboplatin ve paklitaksel ile kombinasyon 
halinde alınan veliparib ile tedavide görülen 
genel yan etkiler, doktorun tercih ettiği 
standart kemoterapi ile tedavide görülenlerle 
karşılaştırılabilirdi.

• Araştırmanın sonuçları, bu ilacı daha da 
geliştirmek için araştırmacılar tarafından 
kullanılabilir.

• Bu araştırmaya katıldıysanız ve kişisel 
bakımınızla ilgili sorularınız varsa, çalışma 
yerinizdeki doktor veya personel ile iletişime 
geçin.

Paklitaksel ve karboplatin ile birlikte veliparib içeren bir ilacın, belirli tipte gelişmiş 
akciğer kanseri olan yetişkin hastaları tedavi etmek için çalışma doktorunun 
tercih ettiği kemoterapi ile karşılaştırıldığında ne kadar etkili ve güvenli olduğunu 
öğrenmek için bir çalışma
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Araştırmacılar, ilerlemiş veya metastatik skuamöz 
olmayan, küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi 
etmenin daha iyi bir yolunu arıyor. Küçük hücreli dışı 
akciğer kanseri, bir akciğer kanseri türüdür ve tüm 
akciğer kanseri vakalarının% 85'inden fazlasını oluşturur.

• Skuamöz Olmayan küçük hücreli dışı akciğer 
kanserinin belirli bir alt tipidir.

• İlerlemiş kanser çevre dokulara yayıldığı anlamına 
gelir.

• Metastatik kanser vücudun başladığı yerden (bu 
durumda akciğerlerden) farklı bir bölümüne yayıldığı 
anlamına gelir.

Doktorlar kemoterapiyi (kanser hücrelerini yok etmek 
için ilaç kullanımı) ileri evre veya metastatik skuamöz 
olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserini tedavi 
etmek için bakım standardı olarak önermektedir. Bu 

çalışmadaki araştırmacılar, standart kemoterapi ilaçları olan karboplatin ve paklitaksel ile kombinasyon 
halinde deneysel bir ilaç olan veliparibin, bu tip akciğer kanserinin standart platinyum tabanlı 
kemoterapiden daha iyi tedavi edilmesine yardımcı olup olamayacağını öğrenmek istedi.

Veliparib, vücutta kanser hücrelerinin radyasyon ve anti-kanser ilaçlarının bu kanser hücrelerinde neden 
olduğu hasarın üstesinden gelmesine yardımcı olan bazı proteinleri durdurur. Veliparib, kanser tedavilerini 
daha etkili hale getirmeye yardımcı olmak üzere bu proteinleri bloke ederek kanser hücrelerinin kendilerini 
onarmasını engeller.

Bu çalışmadaki doktorlar, metastatik veya ilerlemiş skuamöz olmayan küçük hücreli dışı akciğer 
kanseri teşhisi konmuş ancak daha önce kemoterapi ile tedavi edilmemiş yetişkin hastaları tedavi etti. 
Araştırmacılar bu çalışmayı Faz 3, açık etiketli, randomize bir çalışma olarak planladı.

• Faz 3 çalışmaları bir durumu veya hastalığı olan çok sayıda hastada potansiyel yeni tedavileri test 
etmektedir. Bu Faz 3 çalışmasında, çalışma doktorları, hastalarda kemoterapi ile doktor tercih ettiği 
standart kemoterapi ile veliparibin faydalarına baktı. Çalışma doktorları ayrıca, çalışma ilacı ile tedaviden 
sonra hastaların sahip olabileceği herhangi bir yan etkiyi araştırdı. Yan etkiler, çalışma doktorları 
tarafından en azından muhtemelen çalışma ilacı/tedavisi ile ilişkili olduğu düşünülen tıbbi olaylardır.

• Bu çalışma “açık etiketli” idi, yani hem hastalar hem de çalışma doktorları hastalara hangi ilacın/
tedavinin verildiğini biliyordu.

• Bu çalışma da randomize edilmiştir, yani hastaları rastgele (şans eseri) 2 gruptan 1'ine yerleştirmek 
için bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Bu sürece, grupları eşit hale getirmeye yardımcı olan 
ve gruplar arasındaki farklılıkları azaltan “randomizasyon” denir. Randomizasyon, her tedavinin 
sonuçlarının mümkün olduğunca doğru bir şekilde karşılaştırılmasına izin verir.

1. Çalışma hakkında genel bilgiler

1.1. Çalışma neden yapıldı?
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1.1. Çalışma neden yapıldı? (devamı)

Çalışmanın ana amacı aşağıdakilerin olup olmadığını öğrenmekti:

• Karboplatin ve paklitaksele veliparib eklenmesinden sonra, doktorun tercih ettiği standart 
kemoterapiye kıyasla çalışma hastalarının bir alt kümesinde (akciğer alt tipi paneli [LSP] biyobelirteç 
için tümör pozitif olan hastalar) genel sağkalım (hastaların ne kadar süre yaşadığı) iyileşti.

• Çalışma ayrıca LSP durumları ne olursa olsun tüm hastalarda genel sağkalımı ölçtü.

• Çalışma doktorları ayrıca, çalışma ilaçları ile tedaviden sonra hastaların sahip olabileceği herhangi bir 
yan etkiyi araştırdı.

Bu özet, yalnızca bu çalışmanın sonuçlarını içerir ve diğer çalışmaların sonuçlarından farklı olabilir.

1.2. Çalışma ne zaman ve nerede yapıldı?

Bu çalışma, Eylül 2014'den Şubat 2020'ye kadar şu ülkelerde gerçekleştirildi: Arjantin, Avustralya, Kanada, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İsrail, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Hollanda, 
Yeni Zelanda, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, İspanya, Tayvan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika 
Birleşik Devletleri.
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3. Hangi ilaçlar üzerinde çalışıldı?
Bu çalışmadaki ilaç, karboplatin ve paklitaksel ile alınan veliparib veya 3 farklı olası tedavi 
kombinasyonundan oluşan doktorun tercih ettiği standart kemoterapiydi: karboplatin ve paklitaksel; 
cisplatin ve pemetreksed veya karboplatin ve pemetreksed. Aşağıdaki diyagram, çalışmanın nasıl organize 
edildiğini göstermektedir.

2. Bu çalışmaya hangi hastalar dâhil edildi?
Çalışmaya toplam 595 yetişkin hasta katılmış, 519'u çalışmadan 
ayrılmış veya vefat etmiş ve 76'sı katılmamıştır. Araştırmaya 
kadınlardan (%31) daha fazla erkek (%69) katıldı. Hastalar 27 
ilâ 85 yaş arasında değişmektedir ve ortalama yaş 63'tür. Tüm 
hastaların yaklaşık yarısı (%51) mevcut sigara kullanıcıları, 
diğer yarısı ise eski sigara kullanıcıları (%49) olmuştur. Çalışma 
doktorları bu araştırmaya katılmaları için sadece yetişkinleri seçti. 
Hastaların ya metastatik hastalığı ya da cerrahi ya da radyasyonla 
tedavi edilemeyen lokal olarak ilerlemiş hastalığı vardı. Toplam 
80 hastada biyobelirteç LSP için tümör pozitiftir. Hastalar bu 
çalışmadan önce ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri için 
kemoterapi tedavisi almamış olmalıdır.

2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 5 hastadan sadece 
1'inin akciğer kanseri teşhisini takiben beş yıl hayatta kalacağı 
tahmin ediliyordu. Bu çalışma hastaları çalışmadan ayrılana veya 
vefat edene kadar takip etti. Çoğu hasta, doğal hastalık ilerlemesi 
yaşadı veya öldü.
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Çalışma 4 döneme ayrıldı:

• Tarama Dönemi – Çalışma başlamadan önce, hastaların çalışmaya katılıp katılamayacağını kontrol 
etmek için Tarama Dönemi gerçekleştirildi. Hastalar tarandıktan sonra, rastgele (şans eseri) hastaları 
2 tedavi grubundan 1'ine (karboplatin ve paklitaksel kombinasyonu ile veliparib veya doktorun tercih 
ettiği standart kemoterapi) sokmak için bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Hem hastalar hem de 
çalışma doktorları hastalara hangi tedavinin verildiğini biliyordu.

• Tedavi Dönemi (her Döngü = 21 gün) – Tedavi Döneminde, veliparib ve karboplatin + paklitaksel 
tedavi grubuna atanan hastalar, karboplatin/paklitaksel ile kombinasyon halinde her 3-haftalık 
tedavi döngüsünün 7 günü boyunca günde iki kez ağızdan veliparib kapsülleri almıştır. Karboplatin 
ve paklitaksel, hastalara her tedavi kürünün ilk gününde intravenöz (IV) infüzyon (ven enjeksiyonu) 
yoluyla verildi. Doktorun tercih ettiği standart kemoterapiye atanan hastalar, her tedavi döngüsünün 
ilk gününde üç kombinasyondan birini almıştır (çalışma doktorları tarafından her hasta için seçilen): 
karboplatin + paklitaksel, cisplatin + pemetreksed veya karboplatin + pemetreksed. Bu ilaçlar IV 
infüzyon yoluyla hastalara verilmiştir. Her iki tedavi grubunda da, hastalar 6 küre kadar bu tedavileri 
almıştır.

• İdame Dönemi – Tedavi Döneminden sonra, her iki tedavi kolundaki hastalar idame tedavisine devam 
etti (çalışma doktorlarının uygun olduğunu düşünmesi halinde), bu durumda IV infüzyon yoluyla her 
3 haftalık tedavi döngüsünün ilk gününde pemetrexed verildi. Hastalar kanserleri ilerleyene kadar 
pemetreksed almaya devam etti.

• Sağkalım Takibi – Son bir ziyaretten sonra (genellikle hastanın kanseri kötüleştiğinde veya hasta 
tedaviyi kestiğinde) hastalar, çalışma doktorları tarafından her 2 ayda bir sağkalım takibi için arandı  
(her hastanın ne kadar yaşadığını ölçmek için).

4. Yan etkiler nelerdi?
Bir yan etki ölüme yol açıyorsa, hayati tehlike oluşturuyorsa, hastayı hastaneye yatırıyorsa, hastayı uzun 
süre hastanede tutuyorsa veya uzun süre sakatlığa neden oluyorsa ciddidir.

Yan etkiler, çalışma doktoru tarafından en azından muhtemelen çalışma tedavisiyle ilgili olduğu düşünülen 
istenmeyen tıbbi olaylardır (veliparib, karboplatin veya veliparib kolunda paklitaksel veya doktorun seçtiği 
standart kemoterapi).

• Veliparib kolunda ciddi yan etkiler yaşayan toplam hasta sayısı hastaların %20,8'iydi (61 hasta). Ciddi 
yan etkileri olan doktorun seçtiği standart kemoterapiyi alan toplam hasta sayısı hastaların (50 hasta) 
%17,4'ü olmuştur.

• Veliparib kolundaki hastaların toplam %15,0'ı (44 hasta) yan etkiler nedeniyle çalışma tedavilerini 
almayı bırakmıştır. Hastaların toplam %13,2'si (38 hasta) yan etkiler nedeniyle doktorun standart 
kemoterapiyi almayı bırakmıştır.

• Veliparib kolundaki hastaların toplam %1,7'si (5 hasta) yan etkiler nedeniyle çalışma sırasında ölmüştür.  
Doktorun tercih ettiği standart kemoterapi grubundaki hastaların (2 hasta) toplam %0,7'si yan etkiler 
nedeniyle çalışma sırasında ölmüştür.

Sonraki sayfadaki tablo, hastaların çalışmada (8 veya daha fazla hastada) sahip olduğu ciddi yan etkilerin 
yanı sıra, hastaların çalışma ilacını durdurmasına yol açan ilgili yan etkiler ve ölüme yol açan yan etkiler 
hakkında bilgileri göstermektedir.
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Genel Çalışma

Veliparib + Karboplatin/
Paklitaksel 
(293 Hasta)

Çalışma Doktorunun Tercihi 
Standart Kemoterapi 

(288 Hasta)

Ciddi yan etkileri olan hasta sayısı 61 (hastaların %20,8'i) 50 (hastaların %17,4'ü)

8 veya daha fazla hastada ciddi yan etkiler

• Düşük akyuvar sayısı olan ateş 13 (%4,4) 7 (%2,4)

• Düşük kırmızı kan hücresi sayısı 6 (%2,0) 14 (%4,9)

Yan etkiler nedeniyle çalışma ilacını almayı 
bırakan hasta sayısı

44 (%15,0) 38 (%13,2)

Durdurma nedenleri Düşük kırmızı kan hücresi 
sayısı, düşük akyuvar sayısı, 
düşük trombosit sayısı, 
düşük akyuvar sayısı ile ateş, 
anormal hızlı kalp atış hızı, 
kalp yetmezliği, bulantı, karın 
ağrısı, kusma, rahatsızlık, 
sağlıkta bozulma, ani ölüm, 
anormal karaciğer fonksiyonu, 
ilaç aşırı duyarlılığı, şiddetli 
alerjik reaksiyon, enfeksiyonlu 
düşük akyuvar sayısı, akciğer 
enfeksiyonu, omurilik ve 
beyin dışında sinir hasarı, 
bilişsel bozukluk, duyuların 
bozulması, düşük tansiyon

Düşük kırmızı kan hücresi 
sayımı, düşük akyuvar sayımı, 
düşük trombosit sayımı, düşük 
trombosit sayımı, düşük beyaz 
kan sayımı ile ateş, kulak 
zehirlenmesi, aşırı gözyaşı, 
bulantı, kusma, kabızlık, ishal, 
yorgunluk, rahatsızlık, zayıflık, 
ilaç aşırı duyarlılığı, yara, kan 
kreatinin artışı, omurilik ve 
beyin dışında sinir hasarı, tat 
duyusunda değişiklik, sinir 
hasarı, böbrek bozukluğu, 
böbrek yetmezliği, ayaktayken 
düşük tansiyon, iştah azalması 

Ölüme yol açan yan etkilerin sayısı 5 (%1,7) 2 (%0,7)

Yan etki(ler) Kalp yetmezliği, kolona giden 
kan akışının azalması, ani 
ölüm, kalp yaralanması

Çoklu organ disfonksiyonu ve 
ani ölüm

Veliparib kolundaki hastaların yaklaşık %91,5'i (268 hasta) ve doktorun seçtiği standart kemoterapi alan 
hastaların %88,5'i (255 hasta) çalışma sırasında yan etkiler yaşadı.

Sonraki sayfadaki tablo, bu çalışmadaki yaygın ilişkili yan etkiler (her bir tedavi grubunda en az %20 veya 
daha fazla hastada) hakkındaki bilgileri göstermektedir. En yaygın yan etki saç dökülmesiydi.
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Genel Çalışma

Veliparib + Karboplatin/
Paklitaksel 
(293 Hasta)

Çalışma Doktorunun Tercihi 
Standart Kemoterapi 

(288 Hasta)

En az bir yan etkiye sahip  
hasta sayısı

268 (hastaların %91,5'i) 255 (hastaların %88,5'i)

• Saç dökülmesi 136 (%46,4) 32 (%11,1)

• Omurilik ve beyin dışında  
sinir hasarı

131 (%44,7) 37 (%12,8)

• Düşük kırmızı kan hücresi sayısı 104 (%35,5) 110 (%38,2)

• Düşük akyuvar sayısı 109 (%37,2) 91 (%31,6)

• Bulantı 80 (%27,3) 123 (%42,7)

• Yorgunluk 70 (%23,9) 84 (%29,2)

• İştah azalması 54 (%18,4) 74 (%25,7)

• Kusma 38 (%13,0) 63 (%21,9)

• Düşük trombosit sayısı 76 (%25,9) 58 (%20,1)

Tüm çalışma boyunca, hem tedavi grupları (veliparib ve karboplatin/paklitaksel kombinasyonu ve doktorun 
tercih ettiği standart kemoterapi) benzer yan etkiler göstermiştir. Ayrıca, genel hasta popülasyonuna 
kıyasla LSP+ hastalarında yan etkiler benzerdi.

5. Çalışmanın genel sonuçları nelerdi?
Çalışma planlandığı gibi tamamlandı. LSP pozitif hastalar, veliparib ve karboplatin/paklitaksel (11,2 
ay) aldıklarında doktorun seçtiği standart kemoterapi (9,2 ay) alan hastalara kıyasla genel sağkalımda 
önemli bir iyileşme göstermemiştir. Tüm hastalarda genel sağkalım, veliparib ve karboplatin/paklitaksel 
alan hastalar arasında doktorun seçtiği standart kemoterapi ile tedavide görülenlerle karşılaştırılabilir 
olmuştur. Karboplatin ve paklitaksel ile kombinasyon halinde alınan veliparib ile tedavide görülen genel 
yan etkiler, doktorun tercih ettiği standart kemoterapi ile tedavide görülenlerle karşılaştırılabilirdi. Bu hasta 
popülasyonundaki yan etkiler, önceki çalışmalarda kullanılan kemoterapi ilaçlarında görülen yan etkilere 
benzerdi.

6. Çalışma hastalara ve araştırmacılara nasıl yardımcı oldu?
Bu çalışmanın sonuçları, doktorun seçtiği standart kemoterapiye kıyasla karboplatin/paklitaksel ile 
kombinasyon halinde veliparib tedavisinin önemli bir yararını bulamamıştır. Bu çalışma ayrıca veliparibin 
kemoterapi ile tedaviye eklendiğinde iyi tolere edildiğini öğrendi.

Bu özet, yalnızca bu çalışmanın sonuçlarını gösterir ve diğer çalışmaların sonuçlarından farklı olabilir. 
Hastalar, kendi kişisel bakımlarıyla ilgili daha fazla soru için doktorlarına ve/veya çalışma doktorlarına 
danışmalı ve tek bir çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak tedavilerinde değişiklik yapmamalıdır.
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7. Gelecekteki çalışmalar için herhangi bir plan var mı?
Diğer kanser türlerinde veliparib çalışmaları hâlen devam etmektedir.

8. Bu araştırmaya kim sponsor oldu?
Bu çalışma AbbVie tarafından desteklenmiştir. Bu özet, bir hasta savunuculuk grubu tarafından anlaşılabilirlik 
açısından gözden geçirildi.

9. Bu çalışma hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

Teşekkür Ederiz

AbbVie, bu çalışmayı mümkün kılmak için tüm katılımcılara 
harcadıkları zaman ve emekten dolayı teşekkür etmek istemektedir.

Klinik çalışma katılımcıları bilimin ilerlemesine yardımcı olur!

01-12-2020. Bu belge, belgenin sonuçlandırıldığı tarih itibarıyla bilinen gerçekleri içerir.

Çalışma Adı Metastatik veya İlerlemiş Skuamöz Olmayan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri 
(KHDAK) için Birinci Sitotoksik Kemoterapi Alan Gönüllülerde Veliparib Plus 
Karboplatin ve Paklitaksel ile Standart Kemoterapinin Karşılaştırıldığı Randomize, 
Açık Etiketli, Çok Merkezli, Faz 3 Çalışma (A Randomized, Open-Label, 
Multicenter, Phase 3, Trial Comparing Veliparib Plus Carboplatin and Paclitaxel 
Versus Investigator’s Choice of Standard Chemotherapy in Subjects Receiving 
First Cytotoxic Chemotherapy for Metastatic or Advanced Non-Squamous  
Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) and Who Are Current or Former Smokers)

Protokol Numarası M14-359

Clinicaltrials.gov NCT02264990
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02264990

EudraCT 2014-002565-30
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-002565-30

Çalışma Sponsoru AbbVie Inc.
Telefon: (800) 633-9110
Eposta: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02264990
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-002565-30

