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ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

 Дәрілік препаратқа қосымша мониторинг жүргізіледі, ол қауіпсіздігі жөніндегі жаңа 
мәліметтерді жылдам анықтауға ықпал етеді. Бұл қауіпсіздігі жөніндегі жаңа ақпаратты 
қысқа мерзім ішінде анықтауға мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау жүйесінің 
қызметкерлерінен күдік тудырған кез келген жағымсыз реакциялар туралы хабарлап 
отыруын өтінеміз. Жағымсыз реакциялар туралы хабарлау тәртібі 4.8 бөлімде 
ұсынылған.  
 
1. ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТ АТАУЫ 
Тецентрик, 1200 мг, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат.  
 
2. САПАЛЫҚ ЖӘНЕ САНДЫҚ ҚҰРАМЫ 
2.1 Жалпы сипаттамасы  
Әсер етуші зат – атезолизумаб 
2.2 Сапалық және сандық құрамы 
Бір құтының (20 мл) ішінде 1200.0 мг атезолизумаб бар.  
Дәрілік препараттың құрамында бар екенін ескеру керек болатын қосымша заттар: 
сахароза 821.6 мг. 
Қосымша заттардың толық тізімін 6.1. тармағынан қараңыз. 
 
3. ДӘРІЛІК ТҮРІ 
Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат.  
Мөлдір немесе сәл бозаңданған, түссізден ақшыл-сары түске дейінгі сұйықтық. 
 
4. КЛИНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ 
4.1 Қолданылуы 
Уротелиальді обырда  
Тецентрик препараты жергілікті таралған немесе метастаздық уротелиальді обыры 
(УО) бар ересек пациенттерде монотерапия ретінде қолдануға арналған: 

• осының алдында платина препараттарымен химиотерапиядан кейін немесе 
• цисплатинмен емдеу мүмкін болмаған, сондай-ақ, PD-L1 ≥5% экспрессиясы 
болған жағдайда. 

Өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры 
Тецентрик препараты бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен 
біріктіріліп, өкпенің жалпақжасушалы емес, ұсақ жасушалы емес метастаздық обыры 
(ӨҰЖЕО) бар пациенттерді емдеудің бірінші желісінде қолдану үшін көрсетілген. 
EGFR немесе ісіктердің ALK геномдық мутациясы бар пациенттерде Тецентрик 
бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріліп, тек сәйкесінше 
таргеттік ем тиімді болмаған жағдайда ғана қолдануға арналған (5.1 тармағын қараңыз).  
Тецентрик препараты осының алдындағы химиотерапиядан кейінгі жергілікті 



    

жайылған немесе метастаздық ӨҰЖЕО бар ересек пациенттерді емдеу үшін 
монотерапия ретінде қолдануға арналған. Тецентрик препаратымен емдеуді бастар 
алдында EGFR немесе ісіктердің ALK геномдық мутациясы бар пациенттер таргеттік 
ем қабылдауы тиіс (5.1 тармағын қараңыз).  
Тецентрик препараты наб-паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріліп, 
метастаздық жалпақ жасушалы емес ӨҰЖЕО бар ересек пациенттерде EGFR немесе 
ісіктің геномдық мутациясының ALK болмаған жағдайда бірінші желідегі емде 
қолдану үшін көрсетілген. 
Өкпенің ұсақ жасушалы обыры 
Тецентрик препараты карбоплатинмен және этопозидпен біріктіріліп, өкпенің ұсақ 
жасушалы жайылған обыры (жӨҰЖО) бар ересек пациенттерде бірінші желідегі емде 
қолдану үшін көрсетілген (5.1 тармағын қараңыз).  
 
4.2 Дозалану режимі және қолдану тәсілі. 
Тецентрик препаратымен емдеуді тәжірибелі онкологтың мұқият бақылауымен жүргізу 
керек.  
УО бар пациенттерде PD-L1 экспрессиясының бар-жоғына тест 
Бұрын ем алмаған пациенттерде уротелиальді обырдың емін бастар алдында PD-L1 
экспрессиясының бар-жоғына валидацияланған тест жүргізілуі тиіс (5.1 тармағын 
қараңыз). 
Дозалану режимі 
Монотерапия 
Тецентрик препаратының ұсынылатын дозасы әр 3 апта сайын вена ішіне (в/і) инфузия 
түрінде 1200 мг құрайды. 
Біріктірілген ем 
Жан-жақты ақпарат алу үшін, қолданылатын біріктірілген препараттардың 
әрқайсысының медициналық қолдану жөніндегі ақпаратын қарау керек (5.1 тармағын 
да қараңыз). 
Жалпақ жасушалы емес ӨҰЖЕО емінің алғашқы желісі 
Бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен біріктірілгенде 
Индукциялау фазасында Тецентрик препаратының ұсынылатын дозасы в/і инфузия 
түрінде 1200 мг құрайды, артынан 4 немесе 6 цикл бойына әр 3 апта сайын 
бевацизумаб, паклитаксел және карбоплатин енгізіледі. 
Индукциялау аяқталғаннан кейін, химиотерапиясыз демеуші режимде, Тецентрик 
препаратын 1200 мг дозада тағайындап, кейіннен бевацизумабтың в/і инфузиясы әр 3 
апта сайын жүргізіледі. 
Наб-паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріліп 
Индукциялау фазасында Тецентрик препаратының ұсынылатын дозасы в/і инфузия 
түрінде 1200 мг құрайды, артынан 4 немесе 6 цикл бойына әр 3 апта сайын наб-
паклитаксел мен карбоплатин енгізіледі. Әрбір 21 күндік циклда Тецентрик, наб-
паклитаксел және карбоплатин 1 цикл күні тағайындалады. Наб-паклитаксел 8 және 15 
күндері қосымша қолданылады. 
Индукциялау фазасы аяқталғаннан кейін, химиотерапиясыз демеуші режимде, 
Тецентрик әр 3 апта сайын 1200 мг дозада тағайындалады.  
жӨҰЖО емінің алғашқы желісі 
Карбоплатинмен және этопозидпен біріктіріліп 
Тецентрик препаратының индукциялау фазасында ұсынылатын дозасы 1 циклы күнінде 
в/і инфузия түрінде 1200 мг құрайды, артынан карбоплатин, содан соң этопозид 
енгізіледі. Этопозид 2 және 3 күндері қосымша қолданылады. Емдеу 4 цикл бойына 3 
аптада бір рет жүргізіледі. 
Индукциялау аяқталғаннан кейін, химиотерапиясыз демеуші режимде, Тецентрик әр 3 
апта сайын 1200 мг дозада тағайындалады. 



    

Емнің ұзақтығы 
Пациенттер клиникалық әсері жойылған немесе қолайсыз уыттылық белгілері дамыған 
сәтке дейін Тецентрик препаратымен ем алуы тиіс (5.1 тармағын да қараңыз).  
Жоспарлы енгізуді өткізіп алу 
Жоспарлы енгізілуін жіберіп алған жағдайда, препаратты қысқа мерзім ішінде 
ұсынылған дозасында енгізу қажет. Енгізулер арасындағы 3 апталық аралықты ұстап 
тұру мақсатында, препаратты енгізулер кестесі түзетілуі тиіс.  
Емдеу кезінде дозаны түзету 
Тецентрик препаратының дозасын азайту ұсынылмайды.  
Жоспарлы енгізудегі кідіріс немесе емді тоқтату (4.4. және 4.8 тармағын да қараңыз) 
1-кесте: Дозалау режимін түзету жөніндегі нұсқаулар  

Иммунға байланысты 
жағымсыз реакция  

Ауырлық дәрежесі  Емді түзету  

Пневмонит  2-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1  

3 немесе 4-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату 

Гепатит  
  

2-дәреже  
(АЛТ немесе АСТ белсенділігі 
қалыптың жоғарғы шегінен 
(ҚЖШ) 3-5 есе асады  
немесе 
қандағы билирубин ҚЖШ 1.5-3 
есе асады)  

Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1 

3 немесе 4-дәреже  
(АЛТ немесе АСТ белсенділігі 
қалыптың жоғарғы шегінен 
(ҚЖШ) >5 есе асады)  
немесе 
қандағы билирубин ҚЖШ 3 есе 
асады) 

Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату 

Колит  2 немесе 3-дәрежедегі диарея 
(нәжіс тәулігіне 4 реттен жиі)  
немесе 
симптоматикалық колит  

Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1 

4-дәрежедегі диарея немесе 
колит (өмірге қауіп төндіретін 
және дәрі-дәрмектік емдеуді 
қажет ететін) 

Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату 

Гипотиреоз немесе 
гипертиреоз 

Симптоматикалық Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру.  
Гипотиреоз: 
Орын басу емі және ТТГ 
деңгейін төмендету арқылы 
симптомдарды бақылау 
жағдайында емдеуді қайта 
жаңғыртуға болады  
Гипертиреоз: 
Антитиреоидты дәрілік ем және 
қалқанша бездің функциясын 
жақсарту арқылы симптомдарды 
бақылау жағдайында емдеуді 
қайта жаңғыртуға болады  



    

Бүйрекүсті безі 
қыртысының 
жеткіліксіздігі  

Симптоматикалық Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1 

Гипофизит  2 немесе 3-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1 

4-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату 

1-типті қан диабеті Гипергликемия 3 немесе 4-
дәрежесі (ашқарында глюкоза 
деңгейі >250 мг/дл немесе 13.9 
ммоль/л) 

Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру.  
Инсулинмен орын басу емі 
аясында метаболизмді бақылауға 
қол жеткенде емдеуді қайта 
жаңғыртуға болады  

Инфузиялық 
реакциялар 

1 немесе 2-дәреже Инфузия жылдамдығын азайту 
немесе инфузияны тоқтата тұру. 
Реакция басылғаннан кейін 
инфузияны қайта жаңғыртады. 

3 немесе 4-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату 

Бөртпе  3-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1 

4-дәреже  Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату  

Миастениялық 
синдром/қатерлі 
миастения, Гийен-Барре 
синдромы, менингит 
және энцефалит  

Барлық ауырлық дәрежелері  Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату 

Панкреатит  Қан сарысуында амилаза 
немесе липаза белсенділігінің 3 
немесе 4-дәрежеде  
жоғарылауы (>2 ҚЖШ), немесе 
панкреатиттің 2 немесе 3-
дәрежесі  

Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру. Қан сарысуында 
амилаза немесе липаза 
деңгейлері 12 аптаның ішінде 0 
немесе 1-дәрежеге дейін 
төмендегеннен кейін, немесе 
панкреатит симптомдары 
басылғаннан және 
кортикостероидтардың дозасы 
күніне ≤10 мг дейін 
төмендегеннен кейін емдеуді 
қайта жаңғыртуға болады  

Қайталанған панкреатиттің 4-
дәрежесі немесе кез келген 
дәрежесі  

Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату  

Миокардит  2-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1 

3 немесе 4-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату  

Нефрит  2-дәреже  
Креатинин деңгейі бастапқыдан 
>1.5 - 3.0 дейін жоғары немесе 
ҚЖШ >1.5 - 3.0 дейін жоғары 

Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1. 

3 немесе 4-дәреже  
Креатинин деңгейі бастапқыдан 
>3.0 жоғары немесе ҚЖШ >3.0 
жоғары 

Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату 



    

Миозит  2 немесе 3-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру 

Қайталанған миозиттің 4-
дәрежесі немесе 3-дәрежесі  

Тецентрик препаратымен емді 
толық тоқтату  

Иммунға байланысты 
басқа да жағымсыз 
реакциялар 

2 немесе 3-дәреже Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру1 

Қайталанған жағымсыз 
реакцияның 4-дәрежесі немесе 
3-дәрежесі 

Тецентрик препаратымен емді 
тоқтата тұру (орын басатын 
гормональді емді қажет ететін 
эндокринопатияны қоспағанда)  

1 – глюкокортикостероидтармен емді бастау керек. Тецентрик препаратымен емдеу құбылыс 
басылғаннан кейін немесе 12 аптаның ішінде 0-ден 1-дәрежеге дейін ауырлығы 
төмендегенде, сондай-ақ глюкокортикостероидтардың (преднизолонның немесе баламалы 
препараттың) дозасы тәулігіне ≤10 мг дейін төмендегеннен кейін қайта жаңғыртылуы 
мүмкін. 
2 – Тецентрик препаратымен емдеу симптомдар бақыланатын және пациенттің жай-күйі 
тұрақтанған жағдайда қайта жаңғыртылуы мүмкін. 
 
Уыттылық критерийлері Ұлттық Обыр Институтының жағымсыз құбылыстарға арналған 
терминологиясының жалпы критерийлеріне сәйкес көрсетілген, 4.0 нұсқасы.  

 
Пациенттердің ерекше топтары 
Балалар  
Тецентрик препаратының 18 жасқа дейінгі балалардағы қауіпсіздігі мен тиімділігі 
қазіргі сәтте анықталмаған. Деректер жоқ. 
Егде жастағы пациенттер  
Тецентрик препаратының дозасын ≥65 жастағы пациенттерде түзету қажет емес (4.8 
және 5.1 тармақтарын қараңыз). 
Азиялық нәсілді пациенттер 
IMpower150 зерттеуінде азиялық нәсілді пациенттерде байқалған гематологиялық 
уыттылықтың жоғарылығына байланысты, атезолизумабтың бастапқы ұсынылатын 
дозасы әр 3 апта сайын 175 мг/м2 құрауы тиіс. 
Бүйрек функциясының бұзылуы 
Бүйрек функциясының жеңіл және ауыр дәрежелі бұзылуы бар пациенттерде дозасын 
түзету қажет емес (5.2 тармағын қараңыз). Бүйрек функциясының ауыр дәрежелі 
бұзылуы бар пациенттерде препараттың қолданылуы жөнінде бүгінгі күні қолда бар 
деректер шектеулі, дозалау режимі туралы нұсқау беру мүмкін емес. 
Бауыр функциясының бұзылуы 
Бауыр функциясының жеңіл дәрежелі бұзылуы бар пациенттерде дозасын түзету қажет 
емес. Тецентрик препаратын бауырдың ауырлығы орташа немесе ауыр дәрежелі 
бұзылуы бар пациенттерде қолданылуы зерттелмеген (5.2 тармағын қараңыз).  
Шығыс Біріккен Онкологиялық Тобының (ECOG) шкаласы бойынша пациенттің 
жалпы жай-күйінің көрсеткіші ≥2  
ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күйінің ≥2 көрсеткіші бар пациенттер ӨҰЖЕО, 
жӨҰЖО емін және УО емінің екінші желісін бақылау жөніндегі зерттеуден 
шығарылды (4.4 және 5.1 тармақтарын қараңыз). 
 
Қолдану тәсілі 
Тецентрик препараты тек в/і инфузия түрінде енгізуге арналған. Препаратты 
сорғалатып немесе болюстеп енгізуге болмайды. 
Препарат құрамында микробқа қарсы немесе бактериостатикалық агенттер жоқ, 
стерильділікті қамтамасыз ету мақсатында препаратты енгізуге дайындауды 
медициналық қызметкер асептикалық жағдайларда жүргізуі тиіс. 
Сілкуге болмайды.  



    

Инфузияға арналған ерітіндіні дайындау ережелері 
Құтыдан 20 мл препаратты алыңыз және поливинилхлоридтен (ПВХ), полиэтиленнен 
(ПЭ) немесе полиолефиннен жасалған, ішінде 0.9% натрий хлоридінің инъекцияға 
арналған 250 мл стерильді ерітіндісі бар инфузиялық пакетте сұйылтыңыз. Препаратты 
сұйылтқаннан кейін алынған 1 мл ерітіндінің құрамында 4.4 мг жуық атезолизумаб 
(1200 мг/270 мл) болады. Ерітіндіні араластыру үшін, инфузиялық пакетті абайлап 
төңкеріңіз, бұл кезде көбік түзілуін болдырмаңыз. Инфузия үшін дайындалған ерітінді 
дайындағаннан кейін бірден пайдаланылуы тиіс (6.3 тармағын қараңыз). 
Парентеральді енгізуге арналған ерітінділерді пайдаланар алдында, ішінде 
бөлшектердің бар-жоқтығын және түсінің өзгермегендігін көзбен қарап тексеру керек. 
Бөлшектер немесе түсінің өзгергендігі анықталған жағдайда, ерітіндіні пайдалануға 
болмайды.  
Препарат жанасатын беті ПВХ, ПЭ немесе полиолефиннен жасалған инфузиялық 
пакеттермен, сондай-ақ, инфузиялық сүзгілердің полиэфирсульфоннан немесе 
полисульфоннан жасалған жарғақшаларымен, инфузиялық жүйелермен және 
инфузияға арналған, ПВХ, ПЭ, полибутадиеннен немесе полиэфируретаннан жасалған 
басқа құралдармен үйлесімді. Жарғақшалары бар ішіне орнатылған сүзгілерді 
пайдалануға болады. 
Басқа медициналық препараттарды бір инфузиялық жүйе арқылы бір мезгілде енгізуге 
болмайды. 
Тецентрик препаратының алғашқы дозасын 60 минут ішінде енгізу қажет. Алғашқы 
инфузиясының жағымдылығы жақсы болған жағдайда, барлық келесі инфузияларын 30 
минут ішінде жүргізуге болады. 
 
4.3 Қолдануға болмайтын жағдайлар  
Әсер етуші затына немесе 6.1 тармағында атап көрсетілген қосымша заттарының кез 
келгеніне аса жоғары сезімталдық. 
 
4.4 Айрықша нұсқаулар және пайдалану кезіндегі сақтандыру шаралары.  
Қадағалануы 
Пациенттің медициналық құжаттамасында препараттың саудалық атауын (Тецентрик) 
және серия нөмірін көрсету керек.  
Иммунға байланысты жағымсыз реакциялар (ЖР) 
Атезолизумабпен емдеу кезінде пайда болған иммунға байланысты жағымсыз 
реакциялардың (ЖР) көпшілігі атезолизумабпен емді тоқтатқанда және 
глюкокортикостероидтарды (ГКС) және/немесе демеуші ем дәрілерін тағайындаған 
кезде қайтымды болды. Организмнің біреуден астам жүйесіне ықпал ететін иммунға 
байланысты ЖР байқалды. Атезолизумабты қабылдаудан туындаған иммунға 
байланысты ЖР атезолизумабтың соңғы дозасын енгізгеннен кейін пайда болуы 
мүмкін. 
Күдік тудырған иммунға байланысты ЖР қатысты, этиологиясын растау немесе басқа 
себептерді жоққа шығару үшін мұқият баға беру керек. ЖР ауырлығына қарай, 
атезолизумаб қабылдауды тоқтата тұру және ГКС енгізуді бастау керек. Симптомдар 
≤1 ауырлық дәрежесіне дейін басылған кезде глюкокортикостероидтардың дозасын ≥1 
айдың ішінде азайту керек. Клиникалық зерттеулердің шектеулі деректері негізінде 
жүйелі ГКС емінің тиімділігі болмағанда, жүйелі иммунодепрессанттарды қолдану 
мүмкіндігін қарастыру керек.  
3-ші ауырлық дәрежесіндегі кез келген иммунға байланысты ЖР қайтадан пайда болған 
кезде, сондай-ақ 4-ші ауырлық дәрежесіндегі кез келген иммунға байланысты ЖР 
пайда болған кезде, гормон алмастыру емі арқылы бақыланатын эндокринопатияны 
қоспағанда, атезолизумабты қабылдау тоқтатылып, кейіннен қайта жаңғыртылмауы 
керек (4.2 және 4.8 тармақтарын қараңыз). 



    

Иммунға байланысты пневмонит 
Пневмониттің, оның ішінде өліммен аяқталған жағдайлары тіркелген (4.8 тармағын 
қараңыз). Пациенттерде пневмониттің белгілері мен симптомдарының дамуын бақылау 
қажет. 
2-ші ауырлық дәрежесіндегі пневмонит дамыған кезде препаратпен емдеуді тоқтата 
тұру және преднизолонды немесе оның баламасын тәулігіне 1-2 мг/кг дозада 
тағайындау керек. Симптомдар 1 және одан төмен деңгейге дейін басылған кезде ГКС 
дозасын ≥1 айдың ішінде бірте-бірте төмендету керек. Тецентрик препаратымен емдеу 
симптомдардың 12 аптаның ішінде ≤1 деңгейге дейін басылғанында, және ГКС дозасы 
тәулігіне ≤10 мг дейін төмендегенде қайта жаңғыртылуы мүмкін. 3 немесе 4 ауырлық 
дәрежесіндегі пневмонит дамыған кезде Тецентрик препаратымен емді тоқтатады. 
Иммунға байланысты гепатит 
Тецентрик препаратымен ем кезінде гепатит, оның ішінде өліммен аяқталған 
жағдайлары байқалды (4.8 тармағын қараңыз). Гепатит белгілері мен симптомдарының 
пайда болуын қадағалау қажет. 
Тецентрик препаратымен ем басталғанға дейін және емдеу барысында мезгіл-мезгіл 
аспартатаминотрансферазаның (АСТ), аланинаминотрансферазаның (АЛТ) 
белсенділігіне және билирубин концентрациясына мониторинг жасау керек.  
2-ші ауырлық дәрежесіндегі гепатит дамығанда (АЛТ немесе АСТ мәндері ҚЖШ 3-5 
есе асады немесе билирубин деңгейі ҚЖШ 1.5-3 есе асады) және симптомдары 5-7 
күннен артық сақталғанда препаратпен емдеуді тоқтата тұру және преднизолонды 
немесе оның баламасын тәулігіне 1-2 мг/кг дозада тағайындау керек. Симптомдар 1 
және одан төмен деңгейге дейін басылған кезде ГКС дозасын ≥1 айдың ішінде бірте-
бірте төмендету керек. 
Тецентрик препаратымен емдеу симптомдардың 12 аптаның ішінде ≤1 деңгейге дейін 
басылғанында, және ГКС дозасы тәулігіне ≤10 мг дейін төмендегенде қайта 
жаңғыртылуы мүмкін. 3 немесе 4 ауырлық дәрежесіндегі гепатит дамығанда (АЛТ 
немесе АСТ мәндері ҚЖШ >5 есе асады немесе билирубин деңгейі ҚЖШ >3 есе асады) 
Тецентрик препаратымен емді тоқтатады. 
Иммунға байланысты колит 
Тецентрик препаратымен ем кезінде диарея немесе колит жағдайлары байқалды. 
Пациенттерде колиттің белгілерінің/симптомдарының пайда болуын бақылау қажет 
(4.8 тармағын қараңыз).  
2 немесе 3 ауырлық дәрежесіндегі диарея (нәжіс тәулігіне ≥4 рет) немесе колит 
(симптоматикалық) дамыған кезде препаратпен емдеуді тоқтата тұру керек. Диарея 
немесе колит персистирленгенде немесе 2-ші ауырлық дәрежесіндегі симптомдары >5 
күннен артық уақыт бойы қайталанғанда преднизолонды немесе оның баламасын 
тәулігіне 1-2 мг/кг дозада тағайындау керек. 3-ші ауырлық дәрежесіндегі диарея немесе 
колит дамыған кезде преднизолонды немесе оның баламасын вена ішіне 
(метилпреднизолон немесе баламалы препарат тәулігіне 1-2 мг/кг дозада) тағайындау 
керек. Жай-күйі жеңілдеген кезде преднизолонды немесе баламалы препаратты 
тәулігіне 1-2 мг/кг дозада қабылдауға көшу керек. Симптомдар 1 және одан төмен 
деңгейге дейін басылған кезде ГКС дозасын ≥1 айдың ішінде бірте-бірте төмендету 
керек.  
Тецентрик препаратымен емдеу симптомдардың 12 аптаның ішінде ≤1 деңгейге дейін 
басылғанында, және ГКС дозасы тәулігіне ≤10 мг дейін төмендегенде қайта 
жаңғыртуға болады. 4 ауырлық дәрежесіндегі диарея немесе колит (өмірге қауіп 
төндіретін; қарқынды емді қажет ететін жай-күйлер) дамығанда Тецентрик 
препаратымен емді тоқтатады. 
Иммунға байланысты эндокринопатиялар 
Тецентрик препаратымен ем барысында гипотиреоз, гипертиреоз, гипофизит, 
бүйрекүсті безі қыртысының жеткіліксіздігі және диабеттік кетоацидозды қоса, 1-типті 



    

қант диабеті жағдайлары байқалды (4.8 тармағын қараңыз).  
Пациенттерде эндокринопатияның белгілері мен симптомдарының дамуын бақылау 
қажет. Тецентрик препаратымен ем басталғанға дейін және емдеу барысында мезгіл-
мезгіл қалқанша без функциясының өзгерістерін бақылау қажет. Қалқанша бездің 
функционалдық көрсеткіштерінің бастапқы деңгейде ауытқулары бар пациенттерде 
тиісті ем жүргізу мәселесін қарастыру керек. 
Қалқанша бездің функционалдық көрсеткіштерінің симптомсыз ауытқулары бар 
пациенттер Тецентрик препаратымен ем алуына болады. Симптоматикалық 
гипотиреозда препаратпен емдеуді тоқтата тұру және, қажет болса, орын басатын 
гормональді ем тағайындау керек. Оқшауланған гипотиреозды ГКС қолданусыз, орын 
басу емінің көмегімен ғана емдеуге болады. Симптоматикалық гипертиреоз дамығанда 
препаратпен емдеуді тоқтата тұру және, қажет болса, антитироидтық ем тағайындау 
керек. Симптомдары басылғаннан кейін және қалқанша без функциясы тұрақтанғанда 
Тецентрик препаратымен емді қайта жаңғыртуға болады. 
Симптоматикалық бүйрекүсті безі қыртысының жеткіліксіздігі дамығанда препаратпен 
емдеуді тоқтата тұру және вена ішіне ГКС (метилпреднизолон немесе баламалы 
препарат тәулігіне 1-2 мг/кг дозада) тағайындау керек. Жай-күйі жеңілдеген кезде 
преднизолонды немесе баламалы препаратты тәулігіне 1-2 мг/кг дозада қабылдауға 
көшу керек. Симптомдар 1 және одан төмен деңгейге дейін басылған кезде ГКС 
дозасын ≥1 айдың ішінде бірте-бірте төмендету керек. Тецентрик препаратымен 
емдеуді симптомдардың 12 аптаның ішінде ≤1 деңгейге дейін басылғанында, ГКС 
дозасы тәулігіне ≤10 мг дейін төмендегенде және пациенттің жағдайы тұрақтанғанда 
қайта жаңғыртуға болады. 
Ауырлығы 2 немесе 3 дәрежедегі гипофизит дамығанда препаратпен емдеуді тоқтата 
тұру және вена ішіне ГКС (метилпреднизолон немесе баламалы препарат тәулігіне 1-2 
мг/кг дозада) тағайындау керек. Жай-күйі жеңілдеген кезде преднизолонды немесе 
баламалы препаратты тәулігіне 1-2 мг/кг дозада қабылдауға көшу керек. Симптомдар 1 
және одан төмен деңгейге дейін басылған кезде ГКС дозасын ≥1 айдың ішінде бірте-
бірте төмендету керек. Тецентрик препаратымен емдеу симптомдардың 12 аптаның 
ішінде ≤1 деңгейге дейін басылғанында, ГКС дозасы тәулігіне ≤10 мг дейін 
төмендегенде және пациенттің жағдайы тұрақтанғанда қайта жаңғыртуға болады. 
Ауырлығы 4 дәрежедегі гипофизит дамығанда Тецентрик препаратымен емді 
тоқтатады. 
1-типті қант диабеті дамығанда инсулинмен ем тағайындау керек. Гипергликемияның 
≥3 деңгейінде (ашқарында қандағы глюкоза мөлшері >250 мг/дл немесе 13.9 ммоль/л) 
препаратпен емдеуді тоқтатады. Тецентрик препаратымен емдеуді алмасу үдерістері 
тұрақтанғаннан кейін қайта жаңғыртуға болады. 
Иммунға байланысты менингоэнцефалит 
Тецентрик препаратымен ем барысында менингоэнцефалит жағдайлары байқалды (4.8 
тармағын қараңыз). Пациенттерде менингит немесе энцефалит белгілері мен 
симптомдарының дамуын бақылау қажет.  
Кез келген ауырлық дәрежесіндегі менингит немесе энцефалит дамыған кезде 
препаратпен емдеуді тоқтатады және вена ішіне ГКС (метилпреднизолон немесе 
баламалы препарат тәулігіне 1-2 мг/кг дозада) тағайындайды. Жай-күйі жеңілдеген 
кезде преднизолонды немесе баламалы препаратты тәулігіне 1-2 мг/кг дозада 
қабылдауға көшу керек. 
Иммунға байланысты нейропатиялар 
Тецентрик препаратымен ем кезінде өмірге қауіп төндіретін сипат алуы мүмкін 
миастениялық синдром/қатерлі миастения немесе Гийен-Барре синдромы жағдайлары 
байқалған. Пациенттерде моторлық және сенсорлық нейропатия симптомдарының 
пайда болуын бақылау қажет.  
Кез келген ауырлық дәрежесінде аталған жай-күйлер дамыған кезде препаратпен 



    

емдеуді тоқтатады. Жүйелі ГКС (преднизолон немесе баламалы препарат тәулігіне 1-2 
мг/кг дозада) тағайындау қажеттілігін қарастыру керек. 
Иммунға байланысты панкреатит 
Тецентрик препаратымен ем кезінде қан сарысуындағы амилаза және липаза 
белсенділігінің жоғарылауымен панкреатит жағдайлары байқалған (4.8 тармағын 
қараңыз). Пациенттерде жедел панкреатит белгілері мен симптомдарының пайда 
болуын мұқият бақылау қажет. 
Ауырлығы 2 немесе 3 дәрежедегі панкреатит дамығанда немесе сарысудағы амилаза 
және липаза белсенділігі ≥3 ауырлық дәрежесінде жоғарылағанда (ҚЖШ >2 есе асатын) 
препаратпен емдеуді тоқтата тұру және вена ішіне ГКС (метилпреднизолон немесе 
баламалы препарат тәулігіне 1-2 мг/кг дозада) тағайындау керек. Жай-күйі жеңілдеген 
кезде преднизолонды немесе баламалы препаратты тәулігіне 1-2 мг/кг дозада 
қабылдауға көшу керек. Тецентрик препаратымен емдеуді ферменттердің белсенділігі 
12 аптаның ішінде ≤1 деңгейге дейін басылғаннан кейін, және ГКС дозасы тәулігіне 
≤10 мг дейін төмендегенде қайта жаңғыртуға болады. Ауырлығы 4 дәрежедегі 
панкреатит дамығанда немесе кез келген ауырлық дәрежесіндегі панкреатит 
қайталанғанда Тецентрик препаратымен емді тоқтатады. 
Иммунға байланысты миокардит 
Тецентрик препаратымен ем кезінде миокардит жағдайлары байқалған (4.8 тармағын 
қараңыз). Пациенттерде жедел миокардит белгілері мен симптомдарының пайда 
болуын бақылау қажет. 
Ауырлығы 2 дәрежедегі миокардит дамығанда препаратпен емдеуді тоқтата тұру және 
вена ішіне жүйелі ГКС (преднизолон немесе баламалы препарат тәулігіне 1-2 мг/кг 
дозада) тағайындау керек. Тецентрик препаратымен емдеуді миокардит симптомдары 
12 аптаның ішінде ≤1 деңгейге дейін басылғаннан кейін, және ГКС дозасы тәулігіне 
≤10 мг дейін төмендегенде қайта жаңғыртуға болады. Ауырлығы 3 немесе 4 дәрежедегі 
миокардит дамығанда Тецентрик препаратымен емді тоқтатады.  
Иммунға байланысты нефрит 
Тецентрик препаратымен ем кезінде нефрит жағдайлары байқалған (4.8 тармағын 
қараңыз). Пациенттерде бүйрек функциясы бұзылуының пайда болуын бақылау қажет.  
Ауырлығы 2 дәрежедегі нефрит дамығанда препаратпен емдеуді тоқтата тұру және 
вена ішіне жүйелі ГКС (преднизолон немесе баламалы препарат тәулігіне 1-2 мг/кг 
дозада) тағайындау керек. Тецентрик препаратымен емдеуді симптомдары 12 аптаның 
ішінде ≤1 деңгейге дейін басылғаннан кейін, және ГКС дозасы тәулігіне ≤10 мг дейін 
төмендегенде қайта жаңғыртуға болады. Ауырлығы 3 немесе 4 дәрежедегі нефрит 
дамығанда Тецентрик препаратымен емді тоқтатады.  
Иммунға байланысты миозит 
Тецентрик препараты қолданылған клиникалық зерттеулерде миозит, оның ішінде 
өліммен аяқталған жағдайлары байқалған (4.8 тармағын қараңыз). Пациенттерде 
миозиттің пайда болуын бақылау қажет.  
Ауырлығы 2 немесе 3 дәрежедегі миозит дамығанда препаратпен емдеуді тоқтата тұру 
және жүйелі ГКС (преднизолон немесе баламалы препарат тәулігіне 1-2 мг/кг дозада) 
тағайындау керек. Симптомдар 1 және одан төмен деңгейге дейін басылған кезде ГКС 
дозасын бірте-бірте төмендету керек. Тецентрик препаратымен емдеуді 
симптомдардың 12 аптаның ішінде ≤1 деңгейге дейін басылғанында және ГКС дозасы 
тәулігіне ≤10 мг дейін төмендегенде қайта жаңғыртуға болады. 4 немесе 3 ауырлық 
дәрежесіндегі қайталанған миозит дамығанда немесе 12 аптаның ішінде ГКС дозасын 
тәулігіне ≤10 мг дейін төмендету мүмкін болмаған кезде Тецентрик препаратымен емді 
тоқтатады. 
Инфузиялық реакциялар 
Тецентрик препаратымен ем кезінде инфузиялық реакциялар байқалған (4.8 тармағын 
қараңыз). 



    

Ауырлығы 1 немесе 2 дәрежедегі инфузиялық реакциялар дамығанда инфузияның 
жылдамдығын азайту немесе инфузияны тоқтата тұру керек. Ауырлығы 3 немесе 4 
дәрежедегі инфузиялық реакциялар дамығанда Тецентрик препаратымен емді 
тоқтатады. 1 немесе 2 дәрежедегі инфузиялық реакциялар дамығанда препаратты 
енгізуді мұқият бақылау жағдайында жалғастыруға болады; премедикация тағайындау 
және антигистаминдік препараттарды қолдану қажеттілігін қарастыру керек.  
Негізгі ауруға байланысты сақтық шаралары  
Тецентрик препаратын метастаздық жалпақжасушалы емес ҰЖЕӨО кезінде 
бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп қолдану  
Емдеуді бастар алдында 4 препаратты: атезолизумабты, бевацизумабты, паклитакселді 
және карбоплатинді бір мезгілде пайдаланатын ем режимін тағайындаған кездегі 
бірлескен қауіп ықтималдығын ескерген жөн (4.8 тармағын қараңыз).  
 
Клиникалық зерттеулерден шығарылған пациенттер 
Клиникалық зерттеулерден мынадай аурулары бар пациенттер шығарылды: 
анамнездегі аутоиммундық аурулар, анамнездегі пневмонит, мидағы белсенді 
метастазалар, АИТВ, В гепатиті немесе С гепатиті, күрделі жүрек-қантамыр аурулары 
және қан өндіру жүйесі мен нысана-ағзалар функциясының бұзылуы. Сондай-ақ 
зерттеуге қосылардан бұрын 28 күнге дейінгі кезеңде тірі, аттенуирленген вакцинаны 
алған пациенттер; жүйелі иммундық стимуляциялаушы препараттарды зерттеуге 
қосылардан бұрын 4 аптаға дейінгі кезеңде алған немесе жүйелі иммуносупрессиялық 
дәрілік заттарды 2 аптаға дейінгі кезеңде алған пациенттер клиникалық зерттеулерден 
шығарылды.  
Бұрын емделмеген пациенттерде уротелиальді обырда цисплатинмен емдеу мүмкін 
болмағанда атезолизумабты қолдану 
IMvigor210 зерттеуінде 1-когортадағы популяцияда аурудың бастапқы және болжамды 
сипаттамалары цисплатинмен емдеу мүмкін емес деп саналатын, бірақ карбоплатин 
негізінде біріктірілген химиялық ем жүргізу критерийлеріне жауап беруі мүмкін 
пациенттердегі осындайлармен жалпы алғанда салыстырымды болды. Кез келген 
химиялық ем жүргізу критерийлеріне жауап бермейтін пациенттердің қосалқы тобы 
бойынша деректер шектеулі; сондықтан атезолизумабты мұндай пациенттерге әлеуетті 
пайда мен қауіп арақатынасына жеке-дара негізде мұқият баға бергеннен кейін 
сақтықпен тағайындау керек.  
Атезолизумабты бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп 
қолдану 
ӨҰЖЕО бар, зерттеудің визуализациялау әдістерімен расталған кеуде қуысының ірі 
тамырларында ісік инфильтрациясы немесе ісік ошақтарындағы қуыстары бар 
пациенттер бевацизумабпен емдеу кезіндегі белгілі қауіп факторлары болып табылатын 
өкпеден фатальді қан кетудің бірнеше оқиғаларынан кейін базалық клиникалық 
IMpower150 зерттеуінен шығарылды.  
Деректер болмаған кезде атезолизумабты аталған санаттағы пациенттерге пайда мен 
қауіп арақатынасына мұқият баға бергеннен кейін сақтықпен тағайындау керек.  
ӨҰЖЕО геномдық ісік мутациясымен EGFR бар, эрлотиниб+бевацизумаб 
препараттарымен ем кезінде ауруы үдеген пациенттерде атезолизумабты 
бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп қолдану 
EGFR-оң ісіктері бар, эрлотиниб+бевацизумаб препараттарымен ем кезінде ауруы 
үдеген пациенттерде атезолизумабты бевацизумабпен, паклитакселмен және 
карбоплатинмен біріктіріп қолданудың тиімділігі туралы деректер IMpower150 
зерттеуінде жоқ.  
 
Пациентке арналған жадынама 
Тецентрик препаратымен ем тағайындайтын дәрігер медицина қызметкерлеріне 



    

арналған Нұсқаулықпен және емдеу жөніндегі нұсқаулармен танысуы тиіс. Дәрігер 
Тецентрик препаратымен емдеуге байланысты қауіптерді пациентпен бірге талқылауы 
қажет. Пациентке жадынама берілуі тиіс, ол оны әрқашан өзімен бірге алып жүруі 
қажет. 
 
4.5 Басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі және өзара әрекеттесудің басқа 
түрлері  
Атезолизумабтың басқа дәрілік заттармен фармакокинетикалық өзара әрекеттесулері 
бөлек зерттелмеген. Өйткені атезолизумаб катаболизмге ұшырайды, өзара 
метаболизмдік әрекеттесулері күтілмейді. 
Жүйелі глюкокортикостероидтар немесе иммунодепрессанттар атезолизумабтың 
фармакодинамикалық белсенділігі мен тиімділігіне әсер етуі ықтималдығына 
байланысты, атезолизумабты қолданар алдында оларды пайдаланбаған дұрыс. 
Дегенмен, атезолизумабпен емдеу басталғаннан кейін, иммунитет түрткі болған 
жағымсыз реакцияларды емдеу үшін, жүйелі глюкокортикостероидтарды немесе басқа 
иммунодепрессанттарды пайдалануға болады (4.4 тармағын қараңыз).  
 
4.6 Фертильділік, жүктілік және лактация  
Бала туу әлеуеті бар әйелдер 
Бала туу әлеуеті бар әйелдер атезолизумабпен емдеу кезінде және ем аяқталғаннан 
кейін 5 ай бойы тиімді контрацепцияны пайдалануы керек.  
Жүктілік 
Атезолизумабты жүкті әйелдерде қолдану туралы деректер жоқ. Атезолизумабтың 
ұрпақ өрбітуге және онтогенетикалық уыттылығына зерттеулер жүргізілмеген. 
Жануарлардағы зерттеулер тышқан үлгілеріндегі (жүктілікті модельдеумен) PD-L1/PD-
1 реакциясы каскадының тежелуі дамып келе жатқан шарананың иммундық жүйеге 
байланысты ажырауына және кейіннен оның өлуіне әкелуі мүмкін екенін көрсетті (5.3 
тармағын қараңыз). Аталған нәтижелер әлеуетті, әсер етуші заттың әсер ету 
механизміне негізделген қауіпті көрсетеді, ол атезолизумабты жүктілік кезінде енгізу 
шаранаға зиян келтіруі, соның ішінде, түсіктердің немесе өлі туудың саны артуына 
жағдай жасауы мүмкін екенін білдіреді.  
Адамның G1 иммуноглобулиндері (IgG1) плаценталық бөгет арқылы өте алатыны 
белгілі (атезолизумаб IgGl-ге жатады); осыған байланысты атезолизумабтың ана 
организмінен дамушы шарананың организміне түсу ықтималдығы бар. 
Пациенттің клиникалық жағдайы атезолизумабпен емдеуді қажет ететін жағдайларды 
қоспағанда, атезолизумабты жүктілік кезінде пайдаланбау керек.  
Емшек емізу 
Атезолизумабтың ана сүтімен бөліну фактісі анықталмаған. Атезолизумаб 
моноклональді антидене болып табылады әрі уызда және аздаған мөлшерлерде сүтте 
болуының белгілі бір ықтималдығы бар. Жаңа туған нәрестелер/сәбилер үшін қаупін 
жоққа шығаруға болмайды. Емдеуші дәрігер емшек емізудің бала үшін пайдасы мен 
емнің ана үшін артықшылықтарын ескере отырып, емшек емізуді тоқтату немесе 
Тецентрик препаратымен емдеуді тоқтату туралы шешім қабылдауы қажет.  
Фертильділік 
Атезолизумабтың фертильділікке ықпал ету мүмкіндігі туралы клиникалық деректер 
жоқ. Атезолизумабтың ұрпақ өрбітуге уыттылығына және дамуға ықпал етуіне 
зерттеулер жүргізілмеген; алайда, қайталанған дозалардың уыттылығын 26 апталық 
зерттеу деректері бойынша, атезолизумабпен емдеу ұсынылған дозаны қабылдаған 
пациенттердегі AUC мәнінен шамамен 6 есе асатын AUC көрсеткішінде етеккір 
оралымына ықпалын тигізді, әйтсе де қайтымды болды (5.3 тармағын қараңыз). 
Ерлердің ұрпақ өрбіту ағзаларына қандай да бір әсерлері байқалған жоқ.  
 



    

4.7 Көлік құралдарын басқару және механизмдер қызметін көрсету 
қабілетіне әсері 
Тецентрик препараты көлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс істеу 
қабілетіне елеусіз ықпалын тигізеді. Шаршауды бастан кешетін пациенттерге 
автокөлікті басқарудан және механизмдермен жұмыс істеуден симптомдар жойылғанға 
дейін бас тарта тұруды ұсыну керек (4.8 тармағын қараңыз).  
 
4.8 Жағымсыз реакциялар  
Қауіпсіздік бейінінің түйіндемесі 
Тецентрик препаратымен монотерапияның қауіпсіздік бейіні әртүрлі ісіктері бар 3718 
пациенттен алынған жиынтық деректер негізінде анықталды. Ең көбірек таралған 
(>10%) жағымсыз реакциялар: қажығыштық (35.9%), тәбеттің төмендеуі (25.5%), жүрек 
айну (23.5%), жөтел (20.8%), ентігу (20.5%), қызба (20.1%), диарея (19.7%), бөртпе 
(19.5%), арқаның ауыруы (15.3%), құсу (15.0%), астения (14.5%), артралгия (13.9%), 
бұлшықет-қаңқа ауыруы (13.0%), терінің қышынуы (12.6%) және несеп шығару 
жолдарының инфекциялары (11.6%).  
Атезолизумабты басқа препараттармен біріктіріп қолдану қауіпсіздігіне, әртүрлі 
ісіктері бар 2759 пациентте баға берілді. Ең көбірек таралған (>20%) жағымсыз 
реакциялар: жүрек айну (37.4%), қажығыштық (36.4%), нейтропения (33.7%), анемия 
(33.2%), диарея (29.5%), бөртпе (28.5%), іш қату (27.0%), шеткері нейропатия (26.8%), 
тәбеттің төмендеуі (24.6%), тромбоцитопения (21.2%), жөтел (20.1%). 
Күрделі жағымсыз құбылыстар туралы жан-жақты ақпарат 4.4 тармағында берілген.  
 
Жағымсыз реакциялар кестесі түріндегі түйіндеме 
Атезолизумабпен монотерапия дәрісі ретінде немесе басқа препараттармен 
біріктірілген емдеу кезінде тіркелген дәрілік затқа жағымсыз реакциялар (ЖР) жүйелік-
ағзалық кластар (ЖАК) бойынша MedDRA және пайда болу жиілігінің санаттарына 
сәйкес 2-Кестеде топтастырылған. Клиникалық зерттеулерде біріктірілген ем кезінде 
қолданғанда бұл реакциялар туралы хабарламалар жоқ екеніне қарамастан, 
Атезолизумабқа тән немесе бір-біріне байланыссыз тағайындалатын әртүрлі химиялық 
ем сызбаларына тән белгілі ЖР препараттарды бірікітіріп қолданған кезде де туындауы 
мүмкін. ЖР пайда болу оқиғаларының жиілігін сипаттау үшін мынадай санаттар 
пайдаланылады: өте жиі (≥1/10), жиі (≥1/100, <1/10), жиі емес (≥1/1000, <1/100), сирек 
(≥1/10 000, <1/1000), өте сирек (<1/10 000). Әрбір топта жағымсыз құбылыстар 
ауырлық дәрежесінің төмендеу ретімен көрсетілген.  
 
2-кесте: Атезолизумабты қабылдаған пациенттердегі жағымсыз реакциялар 
түйіндемесі  

Монотерапия  Біріктірілген ем 
Инфекциялар және инвазиялар  
Өте жиі Несеп шығару жолдарының 

инфекцияларыа 
өкпе инфекцияларыб 

Қан және лимфа жүйесі тарапынан бұзылулар 
Өте жиі  анемия, тромбоцитопенияв, нейтропенияг, 

лейкопенияд 

 

 Жиі  тромбоцитопенияв лимфоциттер санының азаюы 
Иммундық жүйе тарапынан бұзылулар  
Жиі  инфузиялық реакцияе  

Эндокриндік бұзылулар 
Өте жиі  гипотиреозж 
Жиі  гипотиреозж  



    

Жиі емес гипертиреозз, қант диабетіи, 
бүйрекүсті бездері қыртысының 
жеткіліксіздігік 

 

Сирек  гипофизитл  

Метаболизм және тамақтану бұзылулары 
Өте жиі тәбеттің төмендеуі тәбеттің төмендеуі 
Жиі  гипокалиемия, гипонатриемия, 

гипергликемия 
гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагнезиемия 

Жүйке жүйесі тарапынан бұзылулар   
Өте жиі  шеткері нейропатиям, бас айналуы, бас ауыруы 

Жиі   Синкопа 
Жиі емес Гийен-Барре синдромын, 

менингоэнцефалито 
 

Сирек  миастениялық синдромп  

Жүрек тарапынан бұзылулар 
Сирек  миокардитр  
Қантамырлар тарапынан бұзылулар 
Жиі  гипотония  
Тыныс алу жүйесі, кеуде қуысы және көкірек ортасы ағзалары тарапынан бұзылулар  
Өте жиі жөтел, ентігу жөтел, ентігу 
Жиі  пневмонитс, гипоксия, мұрын 

бітелуі, назофарингит 
Дисфония 

Асқазан-ішек бұзылулары  
Өте жиі жүрек айну, құсу, диареят жүрек айну, диареят, іш қату, құсу 

Жиі  іштің ауыруы, колиту, дисфагия, 
орофарингеалді ауыруф 

стоматит, жұтудың бұзылуы 

Жиі емес панкреатитх  

Бауыр және өт шығару жолдары тарапынан бұзылулар  
Жиі  АСТ деңгейінің жоғарылауы, АЛТ 

деңгейінің жоғарылауы, гепатитц 
АСТ деңгейінің жоғарылауы, АЛТ деңгейінің 
жоғарылауы  

Тері және теріасты тіндері тарапынан бұзылулар  
Өте жиі бөртпеч, тері қышынуы бөртпеч, тері қышынуы 
Бұлшықет, қаңқа және дәнекер тін тарапынан бұзылулар 
Өте жиі артралгия, арқаның ауыруы, 

бұлшықет-қаңқа ауыруы ш 
артралгия, бұлшықет-қаңқа ауыруыш, арқаның 
ауыруы 

Жиі  миозитщ  
Бүйрек және несеп шығару жолдары тарапынан бұзылулар 
Жиі   протеинурияэ 

Сирек  нефритю  

Жалпы бұзылулар және енгізген жердегі реакциялар  
Өте жиі қызба, қажығыштық, астения қызба, қажығыштық, астения 
Жиі  Тұмау тәрізді синдром, қалтырау  

 
 



    

а несеп шығару жолдарының инфекциялары, цистит, пиелонефрит, Escherichiа coli-ден 
туындаған несеп шығару жолдарының инфекциялары, несеп шығару жолдарының бактериялық 
инфекциялары, бүйректің инфекциялық зақымдануы, жедел пиелонефрит, зеңдерден туындаған 
несеп шығару жолдарының инфекциялары, несеп шығару жолдарының көкшіл іріңді 
инфекциялары туралы хабарламаларды қоса.  
б пневмония, бронхит, өкпе инфекциясы, төменгі тыныс жолдарының инфекциясы, ӨСОА 
инфекциялық өршуі, инфекциялық экссудативті плеврит, трахеобронхит, атиптік пневмония, 
өкпе абсцесі, пиопневмоторакс туралы хабарламаларды қоса.  

в тромбоцитопения және тромбоциттер санының азаюы туралы хабарламаларды қоса.  
г нейтропения, нейтрофилдер санының азаюы, фебрильді нейтропения, нейтропения аясындағы 
сепсис, гранулоцитопения туралы хабарламаларды қоса. 
д қандағы лейкоциттер санының азаюы және лейкопения туралы хабарламаларды қоса. 

е цитокиндердің босап шығу синдромы, аса жоғары сезімталдық, анафилаксия туралы 
хабарламаларды қоса. 
ж аутоиммундық гипотиреоз, аутоиммундық тиреоидит, қандағы тиреотропты гормон (ТТГ) 
деңгейінің ауытқулары, қандағы тиреотропты гормон (ТТГ) деңгейінің төмендеуі, қандағы 
тиреотропты гормон (ТТГ) деңгейінің жоғарылауы, эутиреоз синдромы, зоб, гипотиреоз, 
микседема, қалқанша без аурулары, қалқанша без функциясының ауытқулары, тиреоидит, 
жедел тиреоидит, тироксин деңгейінің төмендеуі, бос тироксин деңгейінің төмендеуі, бос 
тироксин деңгейінің жоғарылауы, тироксин деңгейінің жоғарылауы, трийодтиронин деңгейінің 
төмендеуі, бос трийодтиронин деңгейінің ауытқулары, бос трийодтиронин деңгейінің 
төмендеуі, трийодтиронин деңгейінің жоғарылауы туралы хабарламаларды қоса.  
з гипертиреоз, Базедов ауруы, эндокриндік офтальмопатия және экзофтальм туралы 
хабарламаларды қоса.  

и қант диабеті, 1-типті қант диабеті, диабеттік кетоацидоз, кетоацидоз туралы хабарламаларды 
қоса.  
к бүйрекүсті бездері қыртысының жеткіліксіздігі және бастапқы бүйрекүсті бездері 
қыртысының жеткіліксіздігі туралы хабарламаларды қоса.  
л гипофизит және жылу реттелуінің бұзылулары туралы хабарламаларды қоса. 

м шеткері нейропатия, аутоиммундық нейропатия, шеткері сенсорлық нейропатия, 
полинейропатия, белдемелі теміреткі, шеткері моторлық нейропатия, невралгиялық 
амиотрофия, шеткері сенсомоторлық нейропатия, уытты нейропатия, аксональді нейропатия, 
люмбосакральді плексопатия, нейропатиялық артропатия, шеткері жүйке инфекциялары 
туралы хабарламаларды қоса. 
н Гийен-Барре синдромы және демиелинизациялаушы полинейропатия туралы хабарламаларды 
қоса.  
о энцефалит, менингит, көздің қарығуы туралы хабарламаларды қоса. 
п қатерлі миастения (myasthenia gravis) туралы хабарламаларды қоса. 

р метастаздық УО және ҰЖЕӨО бар пациенттер қатысқан зерттеулерден гөрі, басқа 
зерттеулерде хабарланды. Жиілік көрсеткіштері барлық клиникалық зерттеулерде қолдануға 
негізделген.  
с пневмонит, өкпе инфильтрациясы, бронхиолит, интерстициальді өкпе ауруы, радиациялық 
пневмонит туралы хабарламаларды қоса. 
т диарея, дефекация қажеттілігі, жиі нәжіс және ішек гипермоторикасы туралы хабарламаларды 



    

қоса  
у колит, аутоиммундық колит, ишемиялық колит, микроскопиялық колит, ойық жаралы колит 
туралы хабарламаларды қоса.  
ф орофарингеальді ауыру, орофарингеальді жайсыздық, тамақтың тітіркенуі туралы 
хабарламаларды қоса 
х аутоиммундық панкреатит, панкреатит, жедел панкреатит, липаза деңгейінің жоғарылауы 
және амилаза деңгейінің жоғарылауы туралы хабарламаларды қоса.  
ц асцит, аутоиммундық гепатит, бауырдың гепатоцеллюлярлық зақымдануы, гепатит, жедел 
гепатит, гепатоуыттылық, бауыр функциясының бұзылулары, бауырдың дәрілік зақымдануы, 
бауыр жеткіліксіздігі, майлы гепатоз, бауырдың ошақталған зақымдануы, өңештің варикозды 
кеңейген веналарынан қан кету, өңеш веналарының варикозды кеңеюі туралы хабарламаларды 
қоса.  
ч акне, пустулезді акне, дерматит, акне түріндегі дерматит, аллергиялық дерматит, буллезді 
дерматит, жайылған эксфолиативті дерматит, дәрілік бөртпе, экзема, инфекцияланған экзема, 
эритема, мультиформалы эритема, қабақ эритемасы, эксфолиативті бөртпе, қабақ бөртпесі, 
тұрақты эритема, фолликулит, шиқан, жайылған эритема, алақан-табан эритродизестезиясы 
синдромы, бөртпе, эритематозды бөртпе, жайылған бөртпе, макулезді бөртпе, теңбіл-папулезді 
бөртпе, папулезді бөртпе, папулезді-сквамозды бөртпе, қышынатын бөртпе, пустулезді бөртпе, 
везикулезді бөртпе, себореялық дерматит, терінің қабыршақтануы, тері уыттылығы, тері ойық 
жарасы, уытты эпидермалық некроз, токсикодермия туралы хабарламаларды қоса.  
ш бұлшықет-қаңқа ауыруы және миалгия туралы хабарламаларды қоса. 
щ миозит, рабдомиолиз, ревматизмдік полимиалгия, дерматомиозит, бұлшықет абсцесі, 
миоглобинурия туралы хабарламаларды қоса. 
э протеинурия, несепте ақуыздың болуы, гемоглобинурия, нефроздық синдром туралы 
хабарламаларды қоса. 
ю нефрит, Шенлейн-Генох нефриті туралы хабарламаларды қоса.  

 
Жекелеген жағымсыз реакциялардың сипаттамасы 
Төменде клиникалық зерттеулерде атезолизумабпен монотерапия кезінде байқалған 
елеулі жағымсыз реакциялар келтірілген (5.1 тармағын қараңыз). Біріктіріп қолдану 
кезінде атезолизумабқа елеулі жағымсыз реакциялар туралы жан-жақты ақпарат, 
атезолизумабпен монотерапиядағымен салыстырғанда клиникалық мәні бар 
айырмашылықтары байқалса ғана ұсынылған. Бұл жағымсыз реакцияларды басқару 
жөніндегі нұсқаулар 4.2 және 4.4 тармақтарында баяндалған.  
Иммунға байланысты пневмонит 
Пневмонит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 2.7% (87/3,178) пациентте 
анықталды. 87 пациенттен бір жағдайда өліммен аяқталу тіркелді. Аурудың пайда 
болуына дейінгі орташа уақыт кезеңі 3.4 айды құрады (3 күннен 24.8 айға дейін). 
Орташа ұзақтығы 1.4 айды құрады (0 күннен 21.2+айларға дейін; мұнда «+» 
цензураланған көрсеткішті білдіреді). Пневмониттің дамуы атезолизумаб қабылдауды 
12 (0.4%) пациентте тоқтатуға себеп болды. Глюкокортикостероидтарды қолдануды 
қажет ететін пневмонит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 1.6% (51/3,178) 
пациенттерде байқалды. 
Иммунға байланысты гепатит 
Гепатит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 2.0% (62/3,178) пациентте 
анықталды. 62 пациенттен екі жағдайда өліммен аяқталу тіркелді. Аурудың пайда 
болуына дейінгі орташа уақыт кезеңі 1.5 айды құрады (6 күннен 18.8 айға дейін). 
Орташа ұзақтығы 2.1 айды құрады (2 күннен 22.0+ айларға дейін; мұнда «+» 



    

цензураланған көрсеткішті білдіреді). Гепатиттің дамуы атезолизумаб қабылдауды 6 
(<0.2%) пациентте тоқтатуға себеп болды. Глюкокортикостероидтарды қолдануды 
қажет ететін гепатит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 0.6% (18/3,178) 
пациенттерде байқалды.  
Иммунға байланысты колит  
Колит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 1.1% (34/3,178) пациентте 
анықталды. Аурудың пайда болуына дейінгі орташа уақыт кезеңі 4.7 айды құрады (15 
күннен 17.2 айға дейін). Орташа ұзақтығы 1.2 айды құрады (3 күннен 17.8+ айларға 
дейін; мұнда «+» цензураланған көрсеткішті білдіреді). Колиттің дамуы атезолизумаб 
қабылдауды 8 (0.3%) пациентте тоқтатуға себеп болды. Глюкокортикостероидтарды 
қолдануды қажет ететін колит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 0.6% 
(19/3,178) пациенттерде байқалды. 
Иммунға байланысты эндокринопатиялар 
Қалқанша без функциясының бұзылуы 
Гипотиреоз атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 5.2% (164/3,178) пациентте 
анықталды. Аурудың пайда болуына дейінгі орташа уақыт кезеңі – 4.9 айды құрады (0 
күннен 31.3 айға дейін). Гипертиреоз атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 0.9% 
(30/3,178) пациентте байқалды. Аурудың пайда болуына дейінгі орташа уақыт кезеңі 
2.1 айды құрады (21 күннен 15.7 айға дейін). 
Бүйрекүсті бездері қыртысының жеткіліксіздігі 
Бүйрекүсті бездері қыртысының жеткіліксіздігі атезолизумабты монотерапияда 
қабылдаған 0.4% (12/3,178) пациентте байқалды. Аурудың пайда болуына дейінгі уақыт 
медианасы 5.5 айды құрады (3 күннен 19 айға дейін). Орташа ұзақтығы 16.8 айды 
құрады (0 күннен 16.8 айға дейін. Емді тоқтатуды қажет ететін бүйрекүсті бездері 
қыртысының жеткіліксіздігі 1 (<0.1%) пациентте байқалды. 
Глюкокортикостероидтарды қолдануды қажет ететін бүйрекүсті бездері қыртысының 
жеткіліксіздігі атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 0.3% (9/3,178) пациенттерде 
байқалды.  
Гипофизит  
Гипофизит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған <0.1% (2/3,178) пациентте 
байқалды. Аурудың дамуына дейінгі уақыт медианасы – 7.2 айды құрады (24 күннен 
13.7 айға дейін). Бір пациентке глюкокортикостероидтарды тағайындау және 
атезолизумабпен емді тоқтату қажет болды.  
Гипофизит атезолизумабты бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен 
біріктіріп қабылдаған 0.8% (3/393) пациентте байқалды. Аурудың пайда болуына 
дейінгі уақыт медианасы 7.7 айды (5.0-ден 8.8 айға дейін) құрады. Екі пациентті 
глюкокортикостероидтармен емдеу қажет болды. 
Гипофизит атезолизумабты наб-паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп 
қабылдаған 0.4% (2/473) пациентте байқалды. Аурудың дамуына дейінгі уақыт 
медианасы 5.2 айды (5.1-ден 5.3 айға дейін) құрады. Пациенттерді 
глюкокортикостероидтармен емдеу қажет болды. 
Қант диабеті 
Қант диабеті атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 0.3% (11/3,178) пациентте 
байқалды. Аурудың пайда болуына дейінгі уақыт медианасы 3.6 айды (3 күннен 9.9 
айға дейін) құрады. Қант диабетінің дамуы 0.1% (3/3,178) пациенттердің 
атезолизумабты қабылдауды тоқтатуына себеп болды. 
Иммунға байланысты менингоэнцефалит 
Менингоэнцефалит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 0.4% (13/3,178) 
пациентте байқалды. Аурудың пайда болуына дейінгі уақыт медианасы 15 күнді 
құрады (0 күннен 12.5 айға дейін). Орташа ұзақтығы 26 күнді құрады (6 күннен 14.5+ 
айларға дейін; мұнда «+» цензураланған көрсеткішті білдіреді). 
Глюкокортикостероидтарды тағайындауды қажет ететін менингоэнцефалит 0.2% 



    

(6/3,178) пациенттерде байқалды, төрт пациентте атезолизумабпен ем тоқтатылды.  
Иммунға байланысты нейропатиялар 
Гийен-Барре синдромы және демиелинизациялаушы полинейропатия атезолизумабты 
монотерапияда қабылдаған 0.2% (5/3,178) пациентте байқалды. Аурудың пайда 
болуына дейінгі уақыт медианасы 7 айды құрады (18 күннен 8.1 айға дейін). Орташа 
ұзақтығы 8.0 айды құрады (18 күннен 8.3+ айларға дейін; мұнда «+» цензураланған 
көрсеткішті білдіреді). Гийен-Барре синдромының дамуы 1 пациентте (<0.1%) 
атезолизумабты қабылдаудың тоқтатылуына әкелді. Глюкокортикостероидтарды 
қолдану атезолизумабты монотерапияда қабылдаған <0.1% (2/3,178) пациенттерде 
қажет болды. 
Миастениялық синдром 
Ауыр миастения (myasthenia gravis) атезолизумабты монотерапияда қабылдаған <0.1% 
(1/3,178) пациентте байқалды. Аурудың дамуына дейінгі орташа уақыт кезеңі 1.2 айды 
құрады.  
Иммунға байланысты панкреатит  
Панкреатит, амилаза мен липаза деңгейлерінің жоғарылауын қоса, атезолизумабты 
монотерапияда қабылдаған 0.6% (18/3,178) пациентте анықталды. Аурудың пайда 
болуына дейінгі уақыт медианасы 5.0 айды құрады (9 күннен 16.9 айға дейін). Орташа 
ұзақтығы 24 күнді құрады (3 күннен 12.0+ айларға дейін; мұнда «+» цензураланған 
көрсеткішті білдіреді). Атезолизумабпен емдеуді тоқтату 3 (<0.1%) пациентте қажет 
болды. Глюкокортикостероидтарды тағайындауды қажет ететін панкреатиттің дамуы 
атезолизумабты монотерапияда қабылдаған 0.1% (4/3,178) пациенттерде байқалды. 
Иммунға байланысты миокардит  
Миокардит атезолизумабты әртүрлі ісік түрлерінде және емдеу сызбаларында 
қолданған барлық клиникалық зерттеулерге қатысқан <0.1% (2/8,000) пациенттерде 
тіркелді. Аурудың пайда болуына дейінгі уақыт 18 және 33 күнді құрады. Екі 
пациентте де атезолизумабпен емді тоқтату және глюкокортикостероидтарды 
тағайындау қажет болды. 
Иммунға байланысты нефрит  
Нефрит атезолизумабты қабылдаған <0.1% (3/3,178) пациенттерде тіркелді. Аурудың 
дамуына дейінгі уақыт медианасы 13.1 айды құрады (9.0-ден 17.5 айға дейін). Орташа 
ұзақтығы 2.8 айды құрады (15 күннен 9.5+ айларға дейін; мұнда «+» цензураланған 
көрсеткішті білдіреді). Атезолизумабпен емді тоқтатуды қажет ететін нефриттің дамуы 
2 (<0.1%) пациентте байқалды. Пациентте атезолизумабпен емді тоқтату және 
глюкокортикостероидтарды тағайындау қажет болды. 
Иммунға байланысты миозит 
Миозит атезолизумабты монотерапияда қабылдаған <0.4% (12/3,178) пациенттерде 
тіркелді. Аурудың дамуына дейінгі уақыт медианасы 5.4 айды құрады (0.7-ден 11.0 
айға дейін). Орташа ұзақтығы 3.5 айды құрады (0.1-ден 22.6+ айларға дейін; мұнда «+» 
цензураланған көрсеткішті білдіреді). Атезолизумабпен емді тоқтатуды қажет ететін 
миозиттің дамуы 1 (<0.1%) пациентте байқалды. Жеті (0.2%) пациентке 
глюкокортикостероидтарды тағайындау қажет болды. 
 
Атезолизумабты бевацизумабпен, паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп 
қолдану  
ҰЖЕӨО емінің бірінші желісінде (IMpower150 зерттеуі), жағымсыз оқиғалардың ең 
жоғары жиілігі үш препаратты: атезолизумаб, паклитаксел және карбоплатинді 
қолданумен салыстырғанда, төрт препараттан: атезолизумаб, бевацизумаб, паклитаксел 
және карбоплатиннен тұратын ем сызбаларын тағайындаған кезде байқалды, оның 
ішінде ауырлығы 3 және 4 дәрежедегі (57.5%-бен салыстырғанда 63.6%) және 5 
дәрежедегі ( 2.5%-бен салыстырғанда 6.1%), жағымсыз оқиғалар, атезолизумабты 
қолданумен байланысты (48.0%-бен салыстырғанда 52.4%), сондай-ақ клиникалық 



    

зерттеу аясында кез келген емді тоқтатуға әкеліп соққан жағымсыз оқиғалар (13.3% бен 
салыстырғанда 33.8%). Атезолизумабты бевацизумабпен, паклитакселмен және 
карбоплатинмен біріктіріп ем алған пациенттерде жүрек айну, диарея, стоматит, 
қажығыштық, қызба, шырышты қабықтардың қабынуы, тәбеттің төмендеуі, салмақтың 
азаюы, артериялық гипертензия және протеинурия жиірек байқалды (≥5% 
айырмашылықпен). Атезолизумабты бевацизумабпен, паклитакселмен және 
карбоплатинмен біріктіріп емдеген кездегі жиірек байқалған басқа да клиникалық 
маңызы бар жағымсыз оқиғалар мұрыннан қан кету, қан түкіру, мидағы 
қанайналымның бұзылуы, оның ішінде өліммен аяқталғаны болды.  
 
Иммуногенділік  
III фазадағы әртүрлі зерттеулерде 13.1%-дан 36.4% дейінгі пациенттерде жүргізілген 
еммен байланысты антиденелердің (АТА) түзілуі байқалды. Тұтас алғанда, АТА бар 
болуы препаратты қолдану қауіпсіздігіне клиникалық маңызды ықпалын 
айғақтамайтын сияқты. 
Бейтараптандырушы антиденелердің ықтимал әсері туралы қорытынды жасауға негіз 
болатындай деректер жоқ.  
 
Егде жастағы пациенттер  
Тұтас алғанда, атезолизумабпен монотерапия алған ≥65 жастағы пациенттерде және 
жасырақ пациенттерде препараттың қауіпсіздік бейініндегі айырмашылықтар 
байқалған жоқ. IMpower150 зерттеуінде атезолизумабты бевацизумабпен, 
карбоплатинмен және паклитакселмен бірге қабылдаған ≥65 жастағы пациенттерде 
жағымсыз құбылыстардың даму қаупінің жоғарылауы байқалды.  
IMpower150 және IMpower133 зерттеулерінде ≥75 жастағы пациенттер туралы деректер 
өте шектеулі, және тұрғындардың осы популяциясында препаратты қолдану 
қауіпсіздігі туралы қорытындылар жасауға мүмкіндік бермейді.  
 
Күдік тудырған жағымсыз реакциялар жөнінде хабарлау 
Дәрілік препараттың «пайда – қауіп» арақатынасына үздіксіз мониторингті қамтамасыз 
ету мақсатында дәрілік препарат тіркелгеннен кейінгі күдік тудырған жағымсыз 
реакциялар туралы хабарлау маңызды. Медицина қызметкерлеріне кез келген күдік 
тудырған жағымсыз реакциялар туралы ұлттық хабарлау жүйесі арқылы хабарлап 
отыру ұсынылады. 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК 
http://www.ndda.kz 
 
4.9 Артық дозалану 
Атезолизумабтың артық дозалануы туралы ақпарат жоқ.  
Артық дозаланған жағдайда, сәйкесінше симптоматикалық ем тағайындай отырып, 
пациенттердің жағдайын жағымсыз реакциялар белгілерінің немесе симптомдарының 
туындауына қатысты мұқият мониторингілеуді қамтамасыз ету қажет.  
 
5. ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 
5.1 Фармакодинамикалық қасиеттері 
Фармакотерапиялық тобы: Антинеопластикалық және иммуномодуляциялаушы 
препараттар, антинеопластикалық басқа да препараттар, моноклональді антиденелер, 
атезолизумаб. 
ATХ коды L01XC32  
 



    

Әсер ету механизмі  
Бағдарламаланған жасушалық қырылу 1 (PD-L1) рецепторының лиганды ісік 
жасушаларына және/немесе ісікті инфильтрациялаушы иммундық жасушаларға 
экспрессиялануы және ісіктің микроортасында ісікке қарсы иммундық жауапты басуға 
қатысуы мүмкін. PD-L1 лиганды Т-лимфоциттердегі PD-1 және B7.1рецепторларымен 
байланысқан кезде Т-лимфоциттердің цитотоуыттылық белсенділігі бәсеңдейді. Бұл 
бәсеңдеу T-лимфоциттер пролиферациясының тежелуі және цитокиндердің өндірілуі 
арқылы жүреді. 
Атезолизумаб – өзгерген Fc-фрагменті бар G1 (IgG1) иммуноглобулиндер класындағы 
гуманизацияланған моноклональді антидене, ол PD-L1-мен тікелей байланысып, оның 
PD-1 және B7.1 рецепторлармен өзара әрекеттесуін бөгейді. Осылайша, атезолизумаб 
PD-L1/PD-1 түрткі болатын иммундық жауаптың басылуының тоқтауына жағдай 
жасайды және антиденеге тәуелді жасушалық цитоуыттылықтың индукциясынсыз 
ісікке қарсы имунитеттің қайта белсенділенуін туғызады. Атезолизумаб PD-L2/PD-1 
өзара әрекеттесуін шектемейді, бұл PD-L2/PD-1 арқылы жүретін тежелу дабылдарын 
демеуге мүмкіндік береді.  
 
Клиникалық тиімділігі және қауіпсіздігі 
Емдеу ұзақтығы 
Бұрын емделмеген пациенттерді Тецентрик препаратымен емдеу мынадай 
критерийлерге сәйкес анықталатын клиникалық пайдасы жоғалғанға дейін жүргізілді: 
• Аурудың бірыңғай үдеуін көрсететін симптомдар мен біліністердің болмауы 

(зертханалық көрсеткіштердің төмендеуін қоса [мысалы, гиперкальциемияның 
алғаш пайда болуы немесе нашарлауы]) 

• ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күйдің көрсеткіштерінің төмендемеуі 
• Сыни анатомиялық құрылымдарда (мысалы, лептоменингеальді ауру) ісіктің 

үдеуінің болмауы, оны дозаны қайтадан енгізгенге дейін емдеудің бекітілген 
хаттамаларын басшылыққа ала отырып бақылау және тұрақтандыру мүмкін емес 

• Зерттеушінің бағалауы бойынша клиникалық пайдасының айғағы  
жҰЖӨО бар пациенттер ауру үдегенге дейін атезолизумабпен ем қабылдады. Ауру 
үдегеннен кейін емді жалғастыру туралы шешім емдеуші дәрігердің пікірі бойынша 
қабылданды.  
Жергілікті таралған немесе метастаздық УО бар пациенттер, цисплатинмен емдеу 
мүмкін болмағанда ауру үдегенге дейін атезолизумабпен ем қабылдады. 
 
Уротелиальді карцинома 
 
IMvigor211 (G029294) зерттеуі: бұрын химиялық ем алған, жергілікті таралған 
немесе метастаздық УО бар пациенттер қатысқан рандомизацияланған зерттеу  
Ашық көпорталықты халықаралық рандомизацияланған III фазадағы зерттеу 
(IMvigor211), құрамында платина бар препараттар қолданылған ем кезінде немесе 
емнен кейін ауру үдеген жергілікті таралған немесе метастаздық УО бар пациенттерде 
атезолизумабты қолданудың химиялық еммен салыстырғанда тиімділігі мен 
қауіпсіздігіне баға беру мақсатымен жүргізілді (зерттеушінің таңдауы бойынша: 
винфлунин, доцетаксел немесе паклитаксел). Аталған зерттеуден анамнезінде 
аутоиммундық ауруы бар; мидағы белсенді немесе стероидке тәуелді метастаздары бар 
пациенттер; тірі, аттенуирленген вакцинаны зерттеуге қосылғанға дейін 28 күн бойы 
алған; зерттеуге қосылғанға дейін жүйелі иммуностимуляциялаушы препараттарды 4 
апта бойы немесе жүйелі иммуносупрессиялық дәрілік заттарды 2 апта бойы алған 
пациенттер шығарылды. Ісік үлгілеріне баға беру алғашқы 54 аптаның ішінде әр 9 апта 
сайын және әрі қарай 12 апта сайын жүргізілді. Ісік үлгілеріне ісікті 
инфильтрациялайтын (ІИ) иммундық жасушаларда PD-L1 экспрессиясының болуына 



    

перспективті түрде баға берілді, нәтижелері төменде сипатталған талдаулар аясында 
PD-L1 экспрессиясының қосалқы топтарын анықтауға пайдаланылды. 
Зерттеуге 931 пациент қатыстырылды. Пациенттер атезолизумабты қабылдайтын және 
химиялық ем алатын топтарға 1:1 арақатынасымен рандомизацияланды. Рандомизация 
химиялық ем бойынша (винфлунин немесе таксан), ИЖ-ға PD-L1 экспрессиясының 
статусы (<5% немесе ≥ 5%), болжамдық қауіп факторларының саны (0 немесе 1-3) және 
бауырда метастаздардың болуы (бар немесе жоқ) бойынша стратификацияланды. 
Болжамдық қауіп факторлары мұның алдындағы 3 айдан аз химиялық ем сәтінен бергі 
уақыт кезеңін, ECOG >0 шкаласы бойынша жалпы жай-күйдің көсреткішін және 
гемоглобиннің <100 г/л деңгейін қамтыды. 
Атезолизумабты бекітілген 1200 мг доза түрінде в/і инфузия жолымен әр 3 апта айын 
енгізді. Атезолизумаб дозасын азайтуға жол берілген жоқ. Емдеуді зерттеушінің 
критерийлері бойынша клиникалық пайдасы төмендегенге дейін немесе қолайсыз 
уыттылық дамығанға дейін жалғастырды. Винфлунинді 320 мг/м2 дозада в/і инфузия 
жолымен ауру үдегенге дейін немесе қолайсыз уыттылық дамығанға дейін әр 3 апталық 
циклдың 1-ші күні енгізді. Паклитакселді 175 мг/м2 дозада 3 сағат бойы в/і инфузия 
жолымен ауру үдегенге дейін немесе қолайсыз уыттылық дамығанға дейін әр 3 апталық 
циклдың 1-ші күні енгізді. Доцетакселді 75 мг/м2 дозада в/і инфузия жолымен ауру 
үдегенге дейін немесе қолайсыз уыттылық дамығанға дейін әр 3 апталық циклдың 1-ші 
күні енгізді. Ем алған пациенттердің барлығында емдеудің орташа ұзақтығы 
атезолизумабты қабылдау тобында 2.8 айды, винфлунинді және паклитакселді 
қабылдау топтарында 2.1 айды және доцетакселмен емдеу тобында 1.6 айды құрады. 
Бастапқы талдау популяциясындағы аурудың демографиялық және бастапқы 
сипаттамалары емдеу топтары арасында жақсы теңдестірілді. Медианалық жас 67 
жасты құрады (31-ден 88 жасқа дейін), мұнда 77.1% пациенттер еркек жыныстың 
өкілдері болды. Пациенттердің көпшілігі еуропеоидтық нәсіл өкілдері болды (72.1%), 
химиялық ем тобында 53.9% пациент винфлунинді қабылдады, 71.4% пациентте, кем 
дегенде, бір қолайсыз болжамдық қауіп факторы, 28.8% пациенттерде зерттеуге қосылу 
сәтінде бауырдағы метастаздар болды. ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күй 
көрсеткіші зерттеуге қосылу сәтінде 0 (45.6%) немесе 1 (54.4%) құрады. 71.1% 
пациенттерде ісіктің негізгі шоғырланған жері қуық болды, 25.4% пациенттерде 
жоғарғы несеп шығару жолдарының уротелиальді карциномасы диагнозы қойылды. 
Зерттеуге ауруы 12 ай бойы үдеген, мұның алдында құрамында платина бар 
препараттармен адъюванты немесе неоадъювантты емді ғана алған 24.2% пациент 
қатысты. 
IMvigor211 зерттеуінде тиімділіктің бастапқы ақырғы нүктесі жалпы тіршілік қабілеті 
(ЖТҚ) болды. Зерттеуші белгілеген ауқымды ісіктер кезіндегі объективті жауапқа баға 
беру Критерийлері (RECIST)v1.1 бойынша бағаланған тиімділіктің екінші ақырғы 
нүктелері объективті жауаптың жиілігі (ОЖЖ), үдеусіз тіршілік қабілеті (ҮТҚ), 
сондай-ақ жауаптың ұзақтығы (ЖҰ) болды. ИЖ2/3, ИЖ1/2/3 және ITT (Intention-to-
treat=зерттелуші препараттың кем дегенде бір дозасын алған барлық 
рандомизацияланған пациенттер) популяцияларында емдеу және бақылау топтары 
арасындағы ЖТҚ көрсеткіштерін салыстыру стратификацияланған логарифмдік рангтік 
критерий негізінде 5% бекітілген бірізділікпен иерархиялық іс-шарасын пайдаланып 
екіжақты деңгейде былайша жүргізілді: 1-кезең - ИЖ2/3 популяциясы; 2-кезең - ИЖ 
1/2/3 популяциясы; 3-қадам – барлық пациенттер. 2 және 3 кезеңдердің әрқайсысы 
бойынша ЖТҚ талдау нәтижелері егер алдыңғы кезеңдегі нәтиже статистикалық 
маңызды болса ғана статистикалық маңыздылығына формальді түрде тексерілуі 
мүмкін.  
Ем аяқталғаннан кейінгі бақылауларға сәйкес, медианалық тіршілік қабілеті 17 айды 
құрады. IMvigor211 зерттеуінің бастапқы талдау нәтижелері алғашқы ақырғы нүктеге – 
ЖТҚ жетпегенін айғақтады. Атезолизумабты қолданған кезде бұрын емделген 



    

жергілікті таралған немесе метастаздық уротелиальді обыры бар пациенттерде 
химиялық еммен салыстырғанда тіршілік қабілеті тұрғысынан статистикалық маңызы 
бар артықшылықтары көрсетілген жоқ. Алдын ала анықталған иерархиялық тестілеу 
тәртібі бойынша әуелі ИЖ2/3 популяциясы тестіленді, ОР ЖТҚ 0.87 (95% СА: 0.63, 
1.21; ЖТҚ медианасы химиялық ем және атезолизумаб топтарында, сәйкесінше, 10.6 
аймен салыстырғанда 11.1). Логарифмдік рангтік критерийдің стратификацияланған р-
мәні 0.41 құрады, осыған байланысты пациенттердің бұл популяциясында 
нәтижелердің статистикалық маңызы бар деп саналмайды. Соның салдары ретінде, 
ИЖ1/2/3 популяциясында немесе барлық пациенттер популяциясында ЖТҚ қатысты 
статистикалық маңыздылықтың формальді тесттерін орындау мүмкін болған жоқ, және 
аталған талдаулардың нәтижелері зерттеушілік деп саналмас еді. Барлық пациенттер 
популяциясындағы шешуші нәтижелер 3-кестеде келтірілген. Барлық пациенттер 
популяциясында ЖТҚ талдау нәтижелері бойынша Каплан-Мейер қисығы 1-суретте 
көрсетілген. 
 
3-кесте: Барлық пациенттер популяциясындағы тиімділікке шолу (IMvigor211) 
 

Тиімділікті бағалау критерийлері  Атезолизумаб  
(n = 467) 

Химиялық ем  
(n = 464) 

Тиімділіктің бастапқы ақырғы нүктесі 
ЖТҚ* 

Өліммен аяқталған оқиғалар саны (%) 324 (69.4%) 350 (75.4%) 
Оқиғаның дамуына дейінгі уақыт 
медианасы (айлар) 8.6 8.0 
95% СА 7.8, 9.6 7.2, 8.6 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші* 
(95% СА) 0.85 (0.73, 0.99) 
12 айлық ЖТҚ (%) * 39.2% 32.4% 

Екінші және ізденістік ақырғы нүктелер 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ҮТҚ (RECIST v1.1) 

ЖҚ саны (%) 407 (87.2%) 410 (88.4%) 
ҮТҚ кезеңі ұзақтығының медианасы 
(айлар) 2.1 4.0 

95% СА 2.1, 2.2 3.4, 4.2 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші (95% 
СА) 1.10 (0.95, 1.26) 

Зерттеушінің бағалауы бойынша 
ОЖЖ (RECIST v1.1) n = 462 n = 461 

Емдеуге жауап берген дәлелденген 
пациенттер саны (%) 62 (13.4%) 62 (13.4%) 
95% СА 10.45, 16.87 10.47, 16.91 

Толық жауап оқиғаларының саны (%) 16 (3.5%) 16 (3.5%) 
Ішінара жауап оқиғаларының саны (%) 46 (10.0%) 46 (10.0%) 
Аурудың тұрақтану оқиғаларының саны 
(%) 92 (19.9%) 162 (35.1%) 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ЖҰ 
(RECIST v1.1) n = 62 n = 62 

Медиана (айлар)*** 21.7 7.4 
95% СА 13.0, 21.7 6.1, 10.3 
СА = сенімді аралық; ЖҰ = жауаптың ұзақтығы; ОЖЖ = объективті жауап жиілігі; ЖТҚ = 
жалпы тіршілік қабілеттілігі; ҮТҚ = үдеусіз тіршілік қабілеттілігі; RECIST v1.1 = ауқымды 
ісіктер кезіндегі жауапқа баға беру критерийлері, 1.1 нұсқасы.  
* Барлық пациенттер популяциясында ЖТҚ талдауы стратификацияланған логарифмдік 



    

рангтік критерий негізінде орындалды; нәтижелері сипаттау мақсаты үшін ғана ұсынылған 
(р = 0.0378); алдын ала берілген талдау иерархиясына сәйкес, барлық пациенттер 
популяциясында ЖТҚ талдауы үшін р-шамасының статистикалық маңызы бар деп 
саналуы мүмкін емес. 
‡ Рандомизация химиялық ем бойынша (винфлунин немесе таксан), ИЖ-ға PD-L1 
экспрессиясының статусы (<5% немесе ≥ 5%), болжамдық қауіп факторларының саны (0 
немесе 1-3) және бауырда метастаздардың болуы (бар немесе жоқ) бойынша 
стратификацияланды. 
** Каплан-Мейер қисығын пайдаланып баға беру бойынша.  
*** Жауаптар атезолизумаб қабылдау тобында 63% пациентте және химиялық ем алу 
тобында 21% пациентте сақталды. 
 

1-сурет: Жалпы тіршілік қабілетіне баға беру нәтижелері бойынша Каплан-Мейер 
қисығы (IMvigor211) 

 
Ескертпе: 
Median time –уақыт медианасы 
Hazard ratio – қауіптердің арақатынасы 
Log-rank p-value –логранг критерийі ескерілген р-шамасы 
Probability of survival – тірі қалу ықтималдығы 
No. of patient at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны  
 
IMvigor210 (G029293) зерттеуі: Бұрын емделмеген уротелиальді карциномасы бар, 
цисплатинге сезімтал емес пациенттер, және бұрын химиялық ем алған уротелиальді 
карциномасы бар пациенттер қатысқан салыстырмалы емес зерттеу  
Жергілікті таралған немесе метастаздық УО (қуық обыры ретінде де белгілі) бар 
пациенттердің қатысуымен көп орталықты халықаралық екі когорталы салыстырмалы 
емес клиникалық IMvigor210 зерттеуі жүргізілді. 
Зерттеуге жалпы саны 438 пациент қатысты, олар екі когортаға бөлінді. 1-когортаға 
бұрын емделмеген жергілікті таралған немесе метастаздық УО бар, цисплатинге 
негізделген химиялық емге сезімтал емес немесе оның критерийлеріне жауап бермеген, 
немесе құрамында платина бар препараттармен адъювантты емес немесе адъювантты 
химиялық емнен кейін кем дегенде 12 айдан кейін аурудың үдеуі байқалған пациенттер 
қатыстырылды. 2-когортаға жергілікті таралған немесе метастаздық УО-ға байланысты 
платинаға негізделген препараттармен кем дегенде бір химиялық ем курсынан өткен, 
немесе құрамында платина бар препараттармен адъювантты емес немесе адъювантты 
химиялық емнен кейін 12 айдың ішінде аурудың үдеуі байқалған пациенттер 
қатыстырылды.  



    

1-когортада 119 пациент атезолизумабты 1200 мг дозада в/і инфузия жолымен ауру 
үдегенге дейін әр 3 апта сайын алды. Пациенттердің орташа жасы 73 жас болды. 
Пациенттердің көпшілігі еркек жыныстың өкілдері (81%), көптеген пациенттер 
еуропеоидтық нәсілде (91%) болды.  
1-когорта ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күйінің көрсеткіші 0 болған 45 
пациентті (38%), ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күйінің көрсеткіші 1 болған 50 
пациентті (42%) және ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күйінің көрсеткіші 2 болған 
24 пациентті (20%), Байорин қауіп факторларынсыз 35 пациентті (29%) (ECOG 
шкаласы бойынша жалпы жай-күйінің көрсеткіші ≥2 және висцеральді метастазалар), 
Байорин қауіп факторының біреуі бар 66 пациентті (56%) және Байорин қауіп 
факторының екеуі бар 18 пациентті (15%), бүйрек функциясы бұзылған (шумақтық 
сүзілу жылдамдығы [ШСЖ] <60 мл/мин) 84 пациентті (71%) және бауырда 
метастазалары бар 25 пациентті (21%) қамтыды. 
1-когортада тиімділіктің бастапқы ақырғы нүктесі RECIST v1.1 пайдаланылған тәуелсіз 
бақылау комитетінің (ТБК) бағалауы бойынша дәлелденген объективті жауап жиілігі 
(ОЖЖ) болды.  
Бастапқы талдаулар барлық пациенттер кем дегенде 24 аптаға созылған кейінгі 
бақылаудан өткеннен кейін орындалды. Емдеу кезеңінің орташа ұзақтығы 15.0 аптаны, 
ал кейінгі бақылау кезеңінің орташа ұзақтығы барлық пациенттерде 8.5 айды құрады. 
RECIST v1.1 пайдаланылған ТБК бағалауы бойынша ОЖЖ клиникалық маңызы бар 
көрсеткіштері көрсетілді; алайда жауаптың алдын ала берілген 10% тарихи бақылау 
жиілігімен салыстырғанда бастапқы ақырғы нүкте үшін статистикалық маңыздылыққа 
қол жеткен жоқ. RECIST v1.1 пайдаланылған ТБК бағалауы бойынша ОЖЖ 
дәлелденген көрсеткіштері PD-L1 ≥5% экспрессиясы бар пациенттерде 21.9% (95% СА: 
9.3, 40.0), PD-L1 ≥1% экспрессиясы бар пациенттерде 18.8% (95% СА: 10.9, 29.0) және 
барлық пациенттерде 19.3% (95% СА: 12.7, 27.6) құрады. Орташа жауап ұзақтығына 
(ЖҰ) PD-L1 экспрессиясының қандай да бір қосалқы топтарында және барлық 
пациенттер популяциясында қол жеткізілген жоқ. ЖТҚ бойынша мәліметтер 
жеткіліксіз болды, "пациент-ЖҚ" арақатынасының көрсеткіші шамамен 40% құрады. 
Пациенттердің барлық қосалқы топтары үшін (PD-L1 экспрессиясы ≥5% және ≥1%) 
және барлық пациенттер популяциясы үшін ЖТҚ медианасы 10.6 айды құрады.  
1-когортада тіршілік қабілеттілігін бақылаудың 17.2 ай орташа ұзақтығында 
жаңартылған талдау жүргізілді, оның қысқаша нәтижелері 4-кестеде көрсетілген. 
Орташа жауап ұзақтығына PD-L1 экспрессиясының қандай да бір қосалқы топтарында 
және барлық пациенттер популяциясында қол жеткізілген жоқ.  
 
4-кесте: Тиімділіктің жаңартылған талдауы нәтижелеріне шолу (IMvigor210, 1-
когорта)  

Тиімділікті бағалау критерийлері 
PD-L1 

экспрессиясы  
ИЖ-да ≥5%  

PD-L1 
экспрессиясы 
ИЖ-да ≥1%  

Барлық 
пациенттер 

ОЖЖ (ТБК бағалауы бойынша, 
RECIST v1.1) n = 32 n = 80 n = 119 
Емдеуге жауап берген пациенттер 
саны (%) 9 (28.1%) 19 (23.8%) 27 (22.7%) 
95% СА 13.8, 46.8 15.0, 34.6 15.5, 31.3 
Толық жауап оқиғаларының саны (%) 4 (12.5%) 8 (10.0%) 11 (9.2%) 
95% СА (3.5, 29.0) (4.4, 18.8) (4.7, 15.9) 
Ішінара жауап оқиғаларының саны 
(%) 5 (15.6%) 11 (13.8%) 16 (13.4%) 
95% СА (5.3, 32.8) (7.1, 23.3) (7.9, 20.9) 
ОЖЖ (ТБК бағалауы бойынша, 
RECIST v1.1)  n = 9 n = 19 n = 27 



    

ОЖЖ бар пациенттер (%) 3 (33.3%) 5 (26.3%) 8 (29.6%) 
Медиана (айлар) (95% СА) БП (11.1, БП) БП (БП) БП (14.1, БП) 
ҮТҚ (ТБК бағалауы бойынша, RECIST 
v1.1) n = 32 n = 80 n = 119 
ҮТҚ бар пациенттер (%) 24 (75.0%) 59 (73.8%) 88 (73.9%) 
Медиана (айлар) (95% СА) 4.1 (2.3, 11.8) 2.9 (2.1, 5.4) 2.7 (2.1, 4.2) 
ЖТҚ n = 32 n = 80 n = 119 
ЖТҚ бар пациенттер (%)  18 (56.3%) 42 (52.5%) 59 (49.6%) 

Медиана (айлар) (95% СА) 12.3 (6.0, БП) 
 

14.1 (9.2, БП) 15.9 (10.4, БП) 
1 жылдағы ЖТҚ көрсеткіші (%) 52.4% 54.8% 57.2% 
СА = сенімді аралық; ЖҰ = жауаптың ұзақтығы; ИЖ = ісікті инфильтрациялаушы иммундық 
жасушалар; ТБК = тәуелсіз бақылау комитеті; БП = бағаланбайтын параметр; ОЖЖ = 
объективті жауап жиілігі; ЖТҚ = жалпы тіршілік қабілеттілігі; ҮТҚ = үдеусіз тіршілік 
қабілеттілігі; RECIST v1.1 = ауқымды ісіктер кезіндегі жауапқа баға беру критерийлері, 1.1 
нұсқасы.  

2-когортада тиімділіктің біріктірілген бастапқы ақырғы нүктелері RECIST v1.1 
пайдаланылған ТБК бағалауы бойынша дәлелденген ОЖЖ және модификацияланған 
RECIST (mRECIST) критерийлеріне сәйкес зерттеушінің бағалауы бойынша ОЖЖ 
болды. 310 пациент атезолизумабты 1200 мг дозада в/і инфузия жолымен клиникалық 
пайдасы жоғалғанға дейін әр 3 апта сайын алды. 2-когортада бастапқы талдау барлық 
пациенттер кем дегенде 24 аптаға созылған кейінгі бақылаудан өткеннен кейін 
орындалды. Зерттеуде 2-когортада біріктірілген бастапқы ақырғы нүктелерге қол 
жеткізілді, бұл RECIST v1.1 пайдаланылған ТБК бағалауы бойынша және mRECIST 
пайдаланылған зерттеушінің бағалауы бойынша жауаптың алдын ала берілген 10% 
тарихи бақылау жиілігімен салыстырғанда ОЖЖ статистикалық маңызы бар 
көрсеткіштерін айғақтады.  
Сондай-ақ 2-когортада тіршілік қабілеттілігін бақылаудың 21.1 ай орташа ұзақтығында 
талдау жүргізілді. RECIST v1.1 пайдаланылған ТБК бағалауы бойынша ОЖЖ 
дәлелденген көрсеткіштері PD-L1 >5% экспрессиясы бар пациенттерде 28.0% (95% СА: 
19.5, 37.9), PD-L1 ≥1% PD-L1 >5% экспрессиясы бар пациенттерде 19.3% (95% СА: 
14.2, 25.4) және барлық пациенттерде 15.8% (95% СА: 11.9, 20.4) құрады. mRECIST 
пайдаланылған зерттеушінің бағалауы бойынша ОЖЖ дәлелденген көрсеткіштері PD-
LI ≥5% экспрессиясы бар пациенттерде 29.0% (95% СА: 20.4, 38.9), PD-L1 ≥1% 
экспрессиясы бар пациенттерде 23.7% (95% СА: 18.1, 30.1) және барлық пациенттерде 
19.7% (95% СА: 15.4, 24.6) құрады. RECIST v1.1 пайдаланылған ТБК бағалауы 
бойынша толық жауап жиілігінің көрсеткіші барлық пациенттер популяциясында 6.1% 
(95% СА: 3.7, 9.4) құрады. 2-когортада ЖҰ медианасына PD-L1 экспрессиясының кез 
келген қосалқы тобында немесе барлық пациенттер популяциясында қол жеткізілген 
жоқ, алайда PD-L1 <1% экспрессиясы бар пациенттерде (13.3 ай, 95% СА 4.2, БП) қол 
жеткізілді. ЖТҚ көрсеткіші 12 айдан кейін барлық пациенттерде 37% құрады. 
 
IMvigorl30 (W030070) зерттеуі: емделмеген жергілікті таралған немесе метастаздық 
уротелиальді обыры бар пациенттерде атезолизумабты монотерапия дәрісі ретінде 
және платинаға негізделген химиялық еммен үйлестіріп қолдануды көп орталықты 
рандомизацияланған плацебо-бақыланатын ІІІ фазадағы зерттеу  
Тіршілік қабілеттілігі туралы деректерге бұрын жүргізілген талдау нәтижелері 
бойынша деректер мониторингінің тәуелсіз комитетінің (iDMC) ұсынымдарына 
сүйеніп, атезолизумабпен монотерапия режимінде емделетін қосалқы топқа ісіктің PD-
L1 экспрессиясы төмен (5%-дан аз иммундық жасушалардың боялуы, ол 
иммуногистохимиялық зерттеу нәтижелері бойынша PD-L1-ге оң реакцияны көрсетті) 
пациенттерді жинау осы қосалқы топта жалпы тіршілік қабілеттілігі деңгейінің 
төмендеу фактісі расталғаннан кейін тоқтатылды. Рандомизацияланып қойған әрі 



    

монотерапия режиміндегі емдеу тобында ем алған пациенттер үшін емді өзгертуге 
қатысты iDMC ешқандай ұсынымдар берген жоқ. Қандай да бір басқа да өзгерістерді 
енгізу ұсынылған жоқ.  
 
Ұсақжасушалы емес өкпе обыры 
 
ҰЖЕӨО емінің бірінші желісі  
 
IMpower150 (GO29436) зерттеуі: метастаздық жалпақжасушалы емес ҰЖЕӨО бар, 
бұрын химиялық ем препараттарын алмаған пациенттерде атезолизумабты 
паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп бевацизумабпен немесе онсыз 
қолдануды рандомизацияланған III фазадағы зерттеу  
 
Метастаздық жалпақжасушалы емес ҰЖЕӨО бар, бұрын химиялық ем препараттарын 
алмаған пациенттерде атезолизумабты паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп 
бевацизумабпен немесе онсыз қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігіне баға беру үшін 
ашық көп орталықты халықаралық рандомизацияланған III фазадағы IMpower150 
зерттеуі жүргізілді. 
Зерттеуге анамнезінде аутоиммундық ауруы бар пациенттер; ем басталардан бұрын 28 
күнге дейінгі кезеңде тірі аттенуирленген вакциналармен егілген пациенттер; зерттеуге 
қосылғанға дейін жүйелі иммуностимуляторларды 4 аптаға дейінгі кезеңде немесе 
жүйелі иммунодепрессанттарды 2 аптаға дейінгі кезеңде алған пациенттер; мидағы 
белсенді/емделмеген метастаздары бар пациенттер, кеуде қуысының ірі тамырларында 
ісік инфильтрациясы бар немесе рентгенография нәтижелерімен расталған өкпе 
каверналары бар пациенттер қатыстырылған жоқ. Ісік үлгілеріне баға беру 1 циклдың 
бірінші күнінен кейін алғашқы 48 аптаның ішінде әр 6 апта сайын, және әрі қарай 9 
апта сайын жүргізілді. Ісік үлгілеріне төменде сипатталған талдау үшін ісік 
жасушаларында (ІЖ) және ісікке өтетін иммундық жасушаларда (ИЖ) PD-L1 
экспрессиясының қосалқы топтарын анықтау мақсатында баға берілді.  
Зерттеуге 1202 пациент қамтылды және 5-кестеде сипатталған ем сызбаларын алуға 
рандомизацияланды (1:1:1). Рандомизация жынысы, бауырда метастаздардың болуы 
және ІЖ мен ИЖ-да экспрессия деңгейі бойынша стратификацияланды.  
 
5-кесте: Венаішілік ем сызбалары (IMpower150) 
Емдеу 
сызбасы  

Индукция фазасы 
(Төрт немесе алты 21 күндік цикл)  

Демеуші режим 
(21 күндік циклдар)  

A  Атезолизумаба (1200 мг) + паклитаксел (200 
мг/м2)б,в + карбоплатинв (AUC 6)  

Атезолизумаба (1200 мг)  

B  Атезолизумаба (1200 мг) + бевацизумабг (15 мг/кг) 
+ паклитаксел (200 мг/м2)б,в + карбоплатин в (AUC 
6)  

Атезолизумаба (1200 мг) + 
бевацизумабг (15 мг/кг)  

C  Бевацизумабг (15 мг/кг) + паклитаксел (200 мг/м2)б,в 
+ карбоплатинв (AUC 6)  

Бевацизумабг (15 мг/кг)  

а Атезолизумаб зерттеушінің бағалауы бойынша клиникалық пайдасы жоғалғанға дейін 
енгізілді  
б Басқа елдердің пациенттерімен салыстырғанда Азия елдерінен шыққан пациенттерде 
гематологиялық уыттылықтың деңгейі жоғары болуына орай паклитакселдің бастапқы дозасы 
азиялық нәсіл/этнос пациенттерінде 175 мг/м2 құрады.  
в Паклитаксел және карбоплатинді 4 немесе 6 цикл аяқталғанша, немесе ауру үдегенге дейін, 
немесе қолайсыз уыттылық дамығанға дейін, қайсысы бұрын басталғанына байланысты 
тағайындалды.  
г Бевацизумаб ауру үдегенге дейін немесе қолайсыз уыттылық дамығанға дейін тағайындалды.  
 
Алғашқы талдау популяциясында аурудың демографиялық және бастапқы 



    

сипаттамалары емдеу топтары арасында жақсы теңдестірілді. Медианалық жасы 63 
жасты (31-ден 90 жасқа дейін) құрады, мұнда 60% пациенттер еркек жыныстың 
өкілдері болды. Пациенттердің көпшілігі еуропеоидтық нәсіл өкілдері болды (82%). 
Шамамен 10% пациенттерде анықталған EGFR геномдық мутациясы, 4%-да расталған 
ісіктердің ALK-транслокациясы, 14%-да бауырдағы метастаздар болды, пациенттердің 
көпшілігі талдау жүргізілген сәтте немесе одан бұрын шылым шегушілер болды (80%). 
ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күй көрсеткіші зерттеуге қосылу сәтінде 0 (43%) 
немесе 1 (57%) құрады. 51% пациенттерде ІЖ немесе ИЖ-да PD-L1 экспрессиясы 
деңгейінің ≥1% көрсеткіштері байқалды, 49%-да ІЖ немесе ИЖ-да PD-L1 экспрессиясы 
деңгейінің көрсеткіштері <1% болды.  
ҮТҚ көрсеткішіне ақырғы талдауын жүргізу сәтінде орташа бақылау кезеңінің 
медианасы 15.3 айды құрады. Пациенттердің ITT-популяциясында, тирозинкиназа 
тежегіштерімен бұдан бұрын ем алуы тиіс болған EGFR мутациялары немесе ALK-
транслокациялары бар пациенттерді қоса, C тобымен салыстырғанда В тобында ҮТҚ 
көрсеткіштерінің клиникалық маңызы бар жақсаруы көрсетілді (ОР 0.61, 95% СА: 0.52, 
0.72; ҮТҚ медианасы 6.8 аймен салыстырғанда 8.3).  
Аралық талдау ЖТҚ көрсеткіштерінің жақсаруын көрсетті, орташа бақылау кезеңінің 
медианасы 19.7 айды құрады. Осы зерттеудің негізгі нәтижелері, сондай-ақ 
пациенттердің ITT-популяциясындағы ҮТҚ жаңартылған талдауының нәтижелері 6 
және 7-кестелерде келтірілген. Пациенттердің ITT-популяциясындағы ЖТҚ талдау 
нәтижелері бойынша Каплан-Мейер қисығы 2-суретте берілген. 3-суретте 
пациенттердің ITT-популяциясындағы және PD-L1 қосалқы топтарындағы ЖТҚ 
нәтижелері ұсынылған. ҮТҚ жаңартылған нәтижелері 4 және 5-суреттерде берілген. 
 
6-кесте: Пациенттердің ITT-популяциясындағы тиімділіктің жаңартылған 
деректеріне шолу (IMpower150) 
 

Тиімділікті бағалау критерийлері А тобы 
(Атезолизумаб+ 
паклитаксел+ 
карбоплатин) 

B тобы 
(Атезолизумаб+ 
бевацизумаб+ 
паклитаксел+ 
карбоплатин) 

 

C тобы 
(бевацизумаб+ 
паклитаксел+ 
карбоплатин) 

 Екінші ақырғы нүктелер# 
Зерттеушінің бағалауы бойынша 
ҮТҚ (RECIST v1.1)* n = 402 n = 400 n = 400 
Оқиғалар саны (%) 330 (82.1%) 291 (72.8%)  355 (88.8%) 
ҮТҚ ұзақтығының медианасы 
(айлар) 6.7 8.4 6.8 
95% СА  (5.7, 6.9) (8.0, 9.9) (6.0, 7.0) 
Қауіптердің стратификацияланған 
қатынасы‡^ (95% СА) 0.91 (0.78, 1.06) 0.59 (0.50, 0.69) --- 
р-шамасы1,2 
12 айлық ҮТҚ (%) 

0.2194 
24 

< 0.0001 
38 

 
20 

 
ЖТҚ аралық талдауы* 
Өліммен аяқталу саны (%) 
Оқиғаға дейінгі уақыт медианасы 
(айлар) 

n = 402 
206 (51.2%) 

 
19.5 

n = 400 
192 (48.0%)  

 
19.8 

n = 400 
230 (57.5%)  

 
14.9 

95% СА 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші ‡^ 
(95% СА) 
р-шамасы1,2 

(16.3, 21.3) 
 

0.85 (0.71, 1.03) 
0.0983 

84 

(17.4, 24.2) 
 

0.76 (0.63, 0.93) 
0.006 

85 

(17.4, 24.2) 
 

--- 
 
 



    

6-айлық ҮТҚ (%) 
12-айлық ҮТҚ (%) 

66 68 81 
61 

Зерттеушінің бағалауы бойынша 
жалпы ең жақсы жауап3* 
(RECIST v1.1)* 

n = 401 
 

n = 397 
 

n = 393 
 

Емдеуге жауап берген пациенттер 
саны (%) 
95% СА 
Толық жауап оқиғаларының саны 
(%) 
Ішінара жауап оқиғаларының саны 
(%) 

 
163 (40.6%) 
(35.8, 45.6) 

8 (2.0%) 
 

155 (38.7%) 

 
224 (56.4%) 
(51.4, 61.4) 
11 (2.8%) 

 
213 (53.7%) 

 
158 (40.2%) 
(35.3, 45.2) 

3 (0.8%) 
 

155 (39.4%) 

Зерттеушінің бағалауы бойынша 
жауап ұзақтығы3* (RECIST v1.1) * 
Медиана (айлар)  
(95% СА) 

n = 163 
 

8.3 
(7.1, 11.8) 

n = 224 
 

11.5 
(8.9, 15.7) 

n = 158 
 

6.0 
(5.5, 6.9) 

# бастапқы ақырғы нүктелер, ҮТҚ және ЖТҚ көрсеткіштері, ем тағайындалған геномдық 
мутациямен EGFR немесе ALK генінің транслокациясы бар пациенттерді қамтымайтын 
жабайы типті (ЖТ) мутациялары бар ITT-популяцияда талданды. 
1 стратификацияланған логарифмдік рангтік критерий негізінде  
2 Ақпараттық мақсатпен; ITT-популяцияда, B және C топтары арасында формальді 
салыстырудың иерархиялық тестілеудің алдын ала анықталған тәртібі бойынша, A және C 
тобымен жүргізілген жоқ  
3 Толық және ішінара жауап кезіндегі жалпы ең жақсы жауап 
‡ Жынысы, бауырда метастаздардың және ІЖ мен ИЖ-да PD-L1 экспрессиясының болуы 
бойынша стратификация  
^ С тобы – қауіптер арақатынасының барлық түрлері үшін салыстыру тобы 
* 2018 жылғы 22 қаңтарда клиникалық деректер жинаудың тоқтатылу сәтіндегі ҮТҚ 
жаңартылған талдауы және ЖТҚ аралық талдауы  
ҮТҚ = үдеусіз тіршілік қабілеті; RECIST v1.1 = ауқымды ісіктер кезінде жауапты бағалау 
критерийі, 1.1 нұсқасы. 
СА = сенімді аралық; ЖҰ = жауаптың ұзақтығы; ЖТҚ = жалпы тіршілік қабілеті. 
 
7-кесте: Пациенттердің ITT-популяциясында А және B топтарындағы 
тиімділіктің жаңартылған салыстырмалы деректеріне шолу (IMpower150 
зерттеуі) 
Тиімділікті бағалау критерийлері A тобы 

(Атезолизумаб+паклит
аксел+карбоплатин) 

B тобы 
(Атезолизумаб+беваци
зумаб+паклитаксел+ка

рбоплатин) 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ҮТҚ 
(RECIST v1.1)* 

n = 402 n = 400 

Оқиғалар саны (%)  330 (82.1%) 291 (72.8%) 
ҮТҚ ұзақтығының медианасы (айлар)  6.7 8.4 
95% СА  (5.7, 6.9) (8.0, 9.9) 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші ‡^ (95% 
СА)  
p-шамасы1,2  

0.67 (0.57, 0.79) 
< 0.0001 

ЖТҚ аралық талдауы*  n = 402 n = 400 
Өлімдер саны (%)  
Оқиғаға дейінгі уақыт медианасы 
(айлар)  
95% СА 

206 (51.2%) 
19.5 

(16.3, 21.3) 

192 (48.0%) 
19.8 

(17.4, 24.2) 

Қауіптер арақатынасының  



    

стратификацияланған көрсеткіші ‡^ (95% 
СА)  
p-шамасы1,2 

0.90 (0.74, 1.10) 
0.3000 

1 стратификацияланған логарифмдік рангтік критерий негізінде 
2 ақпараттық мақсатпен; ITT-популяцияда, формальді салыстырудың иерархиялық тестілеудің 
алдын ала анықталған тәртібі бойынша А және В топтары арасында жүргізілген жоқ  
‡ Жынысы, бауырда метастаздардың болуы және ІЖ мен ИЖ-да PD-L1 экспрессиясының 
деңгейі бойынша стратификация  
* 2018 жылғы 22 қаңтарда клиникалық деректер жинаудың тоқтатылу сәтіндегі ҮТҚ 
жаңартылған талдауы және ЖТҚ аралық талдауы 
^ А тобы – қауіптер арақатынасының барлық түрлері үшін салыстыру тобы  

2-сурет: Пациенттердің ITT-популяциясында жалпы тіршілік қабілетіне баға беру 
нәтижелері бойынша Каплан-Мейер қисығы (IMpower150 зерттеуі) 

 
Ескертпе: 
Treatment arm – емдеу тобы  
Median OS – жалпы тіршілік қабілетінің медианасы 
HR (Hazard ratio) – қауіптердің арақатынасы 
CI – сенімді аралық (СА) 
p-value - p-шамасы 
Probability of survival – тірі қалу ықтималдығы 
No. of patient at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны  

3-сурет: Пациенттердің ITT-популяциясында PD-L1 экспрессиясының деңгейі 
бойынша жалпы тіршілік қабілетінің метаталдауы, салыстыру топтары B және C 
(IMpower150 зерттеуі) 



    

 
Ескертпе: 
PD-L1 expression level – PD-L1 экспрессия деңгейі 
Median OS (months) – жалпы тіршілік қабілетінің медианасы (айлар) 
TC – ісік жасушалары (ІЖ) 
IC – иммундық жасушалар (ИЖ)  
Hazard Ratio – қауіптердің арақатынасы 
Unstratified hazard ratio - қауіптер арақатынасының cтратификацияланған көрсеткіші 
In favor of Tecentriq+bevacizumab+paclitaxel+carboplatin – Тецентрик+бевацизумаб+ 
паклитаксел+ карбоплатин біріктірілімінің пайдасына  

4-сурет: Пациенттердің ITT-популяциясында үдеусіз тіршілік қабілетіне баға беру 
нәтижелері бойынша Каплан-Мейер қисығы (IMpower150 зерттеуі)  

 
Ескертпе: 
Probability of Progression-Free Survival – үдеусіз тірі қалу ықтималдығы  
Treatment arm – емдеу тобы 
Median PFS – үдеусіз тірі қалу ықтималдығы медианасы 
HR (Hazard ratio) – қауіптердің арақатынасы 
CI – сенімді аралық (СА) 
p-value - p-шамасы  
No. of patient at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны  

5-сурет: Пациенттердің ITT-популяциясында PD-L1 экспрессиясының деңгейі 
бойынша үдеусіз тіршілік қабілетінің метаталдауы, салыстыру топтары B және C 



    

(IMpower150 зерттеуі)  

 
Ескертпе: 
PD-L1 expression level – PD-L1 экспрессия деңгейі  
Median PFS (months) – үдеусіз тірі қалу медианасы (айлар) 
TC – ісік жасушалары (ІЖ) 
IC – иммундық жасушалар (ИЖ)  
Hazard Ratio – қауіптердің арақатынасы 
Unstratified hazard ratio - қауіптер арақатынасының cтратификацияланған көрсеткіші 
In favor of Tecentriq+bevacizumab+paclitaxel+carboplatin – Тецентрик+бевацизумаб+ 
паклитаксел+ карбоплатин біріктірілімінің пайдасына  
В және С топтарында аралық талдау EGFR мутациялары немесе ALK 
транслокациялары бар пациенттерде (қауіптер арақатынасы [ҚА] 0.54, 95% СА: 0.29, 
1.03; 17.5 аймен салыстырғанда ЖТҚ медианасына қол жеткен жоқ), және бауырда 
метастаздары бар пациенттерде (ҚА 0.52, 95% СА: 0.33, 0.82; ЖТҚ медианасы 9.4-ке 
қарсы 13.3) ЖТҚ көрсеткіштерінің жақсаруын көрсетті. Сондай-ақ EGFR мутациялары 
немесе ALK транслокациялары бар пациенттерде (ҚА 0.55, 95% СА: 0.35, 0.87; ҮТҚ 
медианасы 6.1 айға қарсы 10.0) және бауырда метастаздары бар пациенттерде (ҚА 0.41, 
95% СА: 0.26, 0.62; ҮТҚ медианасы 5.4 айға қарсы 8.2) ҮТҚ көрсеткіштерінің 
жақсаруы көрсетілді. ЖТҚ бағалау нәтижелері сәйкесінше <65 және ≥65 жастағы 
пациенттерде ұқсас болды. ≥75 жастағы пациенттер бойынша деректер өте шектеулі. 
Барлық қосалқы топтарды талдау үшін ресми статистикалық тестілеу жоспарланған 
жоқ.  
 
IMpower130 (GO29537) зерттеуі: метастаздық жалпақжасушалы емес ҰЖЕӨО бар, 
бұрын химиялық ем препараттарын алмаған пациенттерде атезолизумабты наб-
паклитакселмен және карбоплатинмен біріктіріп қолдануды рандомизацияланған III 
фазадағы зерттеу  
 
Метастаздық жалпақжасушалы емес ҰЖЕӨО бар, бұрын химиялық ем препараттарын 
алмаған пациенттерде атезолизумабты наб-паклитакселмен және карбоплатинмен 
біріктіріп қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігіне баға беру үшін ашық көп орталықты 
халықаралық рандомизацияланған III фазадағы GO29537 (IMpower130) зерттеуі 
жүргізілді. EGFR-мутациялары бар немесе ALK генінің реаранжировкасы бар 
пациенттер тирозинкиназа тежегіштерімен алдын ала ем алуы тиіс болды.  
Ауру сатылары обырды зерттейтін Америкалық біріккен комитеттің (AJCC) 
жіктемесінің 7-нұсқасына сәйкес анықталды. Зерттеуге анамнезінде аутоиммундық 
аурулары бар, рандомизацияға дейін 28 күннің ішінде тірі аттенуирленген вакцинамен 
вакцинацияланған пациенттер; рандомизацияға дейін 4 аптаның ішінде 



    

иммуностимуляциялаушы препараттарды немесе жүйелі иммунодепрессанттарды 
қабылдаған пациенттер, сондай-ақ ОЖЖ-да белсенді немесе емделмеген метастазалары 
бар пациенттер қосылған жоқ. Бұған дейін CD137 агонистерімен немесе иммундық 
бақылау нүктелерін бөгейтін препараттармен (анти-PD-1 және анти-PD-L1 емдік 
антиденелер) ем қабылдаған пациенттер зерттеуге қатыстырылған жоқ. Алайда, 
антицитоуытты Т-лимфоцитпен (CTLA-4) астасқан 4-ші типті антиген тежегіштерімен 
емделуден өткен пациенттер, егер соңғы доза рандомизацияға дейін кем дегенде 6 
аптаның ішінде алынған болса, және еммен байланысы бар күрделі иммунға 
байланысты жағымсыз әсерлер (NCI CTCAE сәйкес 3 және 4 кластары) болмаған 
жағдайда, зерттеуге қосылуы мүмкін болды. Ісіктерге баға беру алғашқы 48 аптаның 
ішінде әр 6 апта сайын, ал содан соң әр 9 апта сайын жүргізілді. Ісік үлгілеріне ісік 
жасушаларындағы (ІЖ) PD-L1 экспрессия деңгейіне және ісікті инфильтрациялайтын 
иммундық жасушаларға (ИЖ) баға берілді, нәтижелер төменде сипатталған талдаулар 
үшін PD-L1 экспрессия деңгейі бойынша қосалқы топтарды анықтауға пайдаланылды.  
 
Пациенттер, EGFR мутациялары бар немесе ALK генінде қайта құрылулары бар 
пациенттерді қоса, зерттеуге қосылды және 8-кестеде сипатталған емдеу режимдерінің 
біреуін алу үшін 2:1 арақатынасында рандомизацияланды. Рандомизация жынысы, 
бауырда метастаздардың болуы және ІЖ мен ИЖ-де PD-L1 экспрессиясы деңгейі 
бойынша стратификацияланды. B емдеу сызбасын алған пациенттер ауру үдегеннен 
кейін атезолизумабпен монотерапияға көшуге мүмкіндік алды.  
 
8-кесте: Венаішілік ем режимдері (IMpower130) 
 

Емдеу сызбасы Индукция фазасы (төрт немесе алты 
21 күндік цикл)  

Демеуші режим (21 күндік 
циклдар)  

A  Атезолизумаб (1200 мг)а + наб-
паклитаксел (100 мг/м2)b,c + 
карбоплатин (AUC 6)c  

Атезолизумаб (1200 мг)a  

B  Наб-паклитаксел (100 мг/м2)b,c + 
карбоплатин (AUC 6)c 

Ең жақсы симптоматикалық 
ем немесе пеметрексед 

а Атезолизумабты зерттеушінің бағалауы бойынша клиникалық пайдасы жойылғанға дейін 
тағайындады  
b Наб-паклитакселді әр циклдың 1, 8 және 15 күндері тағайындады  
c Наб-паклитакселді және карбоплатинді 4-6 циклдар аяқталғанға дейін немесе ауру үдегенге 
дейін немесе қолайсыз уыттылық дамығанға дейін, қайсысы бұрын басталуына байланысты 
тағайындады. 

 
ITT-WT деп аталатын зерттелуші популяциядағы (n=679) аурудың демографиялық 
және бастапқы сипаттамалары екі топта да жақсы теңдестірілді. Пациенттердің орташа 
жасы 64 жасты (18-ден 86 жасқа дейін) құрады. Пациенттердің басым бөлігі (59%) 
еркектер, еуропеоидтық нәсіл өкілдері (90%) болды. 14.7% пациенттерде ем 
басталғанға дейін бауырдағы метастазалар болды, пациенттердің көпшілігі шылым 
шегуші немесе бұрын шылым шегушілер болды (90%). ECOG шкаласы бойынша 
жалпы жай-күй көрсеткіші пациенттердің басым бөлігінде 1 (59%) және PD-L1 
экспрессиясы деңгейі <1% (шамамен 52%) құрады. В тобында жауабы болған 107 
пациенттен (аурудың тұрақтануы, индукциялық емге ішінара жауап немесе толық 
жауап) 40 пеметрекседпен демеуші ем алды.  
 
Бастапқы талдау EGFR генінде мутациялары бар немесе ALK генінің 
реаранжировкалары бар пациенттерді қоспағанда барлық пациенттерде, соның ішінде 
ITT-WT популяциясында (n=679) жүргізілді. Кейінгі бақылау кезеңіндегі тірі қалу 
медианасы 18.6 айды құрады, ЖТҚ және ҮТҚ көрсеткіштері бақылау тобымен 



    

салыстырғанда атезолизумабпен, наб-паклитакселмен және карбоплатинмен емдеу 
тобында жоғары болды. Негізгі нәтижелер 9-кестеде, және ЖТҚ мен ҮТҚ бағалау 
нәтижелері бойынша сәйкесінше 6 және 8-суреттерде Каплан-Мейер қисықтарында 
көрсетілген. PD-L1 экспрессиясы бойынша ЖТҚ және ҮТҚ ізденістік зерттеу 
нәтижелері сәйкесінше 7 және 9 суреттерде көрсетілген. Бауырдағы метастазалары бар 
пациенттерде ҮТҚ және ЖТҚ көрсеткіштері атезолизумабпен, наб-паклитакселмен 
және карбоплатинмен емдеу тобында наб-паклитакселмен және карбоплатинмен 
салыстырғанда жақсаруды көрсеткен жоқ (ҚА 0.93, 95% СА: ҮТҚ және ҚА үшін 
сәйкесінше 0.59, 1.47 және 1.04, 95% СА: ЖТҚ үшін сәйкесінше 0.63, 1.72).  
 
Наб-паклитаксел және карбоплатин тобында 59% пациент ауру үдегеннен кейін ісікке 
қарсы иммундық ем алды, атезолизумабты, наб-паклитакселді және карбоплатинді 
алған топтағы 7.3% пациенттермен салыстырғанда ол айқаспалы ем ретінде 
атезолизумабты қамтыды (барлық пациенттердің 41%). 
Ұзақ бақылау кезеңімен (медианасы: 24.1 ай) зерттеушілік талдауда ЖТҚ медианасы 
бастапқы талдау нәтижелерімен салыстырғанда екі топта да өзгерген жоқ, ҚА = 0.82 
(95% СА: 0.67, 1.01). 
 
9-кесте. Бастапқы талдаудың ITT-WT популяциясындағы тиімділікке баға беру 
нәтижелеріне қысқаша шолу (IMpower130 зерттеуі)  
Тиімділікті бағалау критерийлері A тобы 

Aтезолизумаб + наб-
паклитаксел + 
карбоплатин 

B тобы 
наб-паклитаксел + 

карбоплатин 

Қатар жүретін ақырғы нүктелер  
ЖТҚ n=451 n=228 
Өліммен аяқталу оқиғаларының саны (%) 226 (50.1%) 131 (57.5%) 
Оқиғаға дейінгі уақыт медианасы (айлар) 18.6 13.9 
95% СА  (16.0, 21.2) (12.0, 18.7) 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші‡ (95% СА) 

0.79 (0.64, 0.98) 

р-шамасы 0.033 
12 айлық ЖТҚ (%) 63 56 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ҮТҚ 
(RECIST v1.1)  

n=451 n=228 

Өліммен аяқталу оқиғаларының саны (%) 347 (76.9%) 198 (86.8%) 
ҮТҚ кезеңі ұзақтығының медианасы 
(айлар)  

7.0 5.5 

95% СА  (6.2, 7.3) (4.4, 5.9) 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші‡ (95% СА) 

0.64 (0.54, 0.77) 

p-шамасы < 0.0001 
12 айлық ҮТҚ (%) 29% 14% 
Басқа ақырғы нүктелер 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ОЖЖ 
(RECIST v1.1)^  

n=447 n=226 

Жауабы расталған пациенттер саны (%) 220 (49.2%) 72 (31.9%) 
95% СА  (44.5, 54.0) (25.8, 38.4) 
Толық жауап оқиғаларының саны (%)  11 (2.5%) 3 (1.3%) 
Ішінара жауап оқиғаларының саны (%)  209 (46.8%) 69 (30.5%) 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ЖҰ 
(RECIST 1.1)^  

n=220 n=72 

Медиана (айлар)  8.4 6.1 
95% СА (6.9, 11.8) (5.5, 7.9) 



    

‡ Жынысы және ІЖ мен ИЖ-да PD-L1 экспрессиясының деңгейі бойынша стратификация  
^ расталған ОЖЖ және ЖҰ – ізденістік ақырғы нүктелер  
ҮТҚ = үдеусіз тіршілік қабілеті; RECIST v1.1 = ауқымды ісіктер кезінде жауапты бағалау 
критерийі, 1.1 нұсқасы; СА = сенімді аралық; ОЖЖ = объективті жауап жиілігі; ЖҰ = 
жауаптың ұзақтығы; ЖТҚ = жалпы тіршілік қабілеттілігі  

6-сурет: Жалпы тіршілік қабілетіне баға беру нәтижелері бойынша Каплан-Мейер 
қисығы (IMpower130 зерттеуі) 

 
Ескертпе: 
Probability of survival – тірі қалу ықтималдығы 
No. at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны 

7-сурет: PD-L1 экспрессиясы деңгейі ескерілген жалпы тіршілік қабілетінің 
метаталдауы (IMpower130 зерттеуі) 

 
Ескертпе:  
PD-L1 expression level –PD-L1экспрессиясы деңгейі 
Median OS (months) – жалпы тіршілік қабілеттілігінің медианасы (айлар) 
TC – ісік жасушалары (ІЖ)  



    

IC – иммундық жасушалар (ИЖ)  
ITT-WT - intent-to-treat-wild type = "EGFR генінде мутациялары бар немесе ALK-
транслокациялары бар, зерттелуші препараттың кемінде бір дозасын алған пациенттерді 
қоспағанда барлық рандомизацияланған пациенттер" тобы. 
Hazard Ratio – қауіптердің арақатынасы  
In favor of Tecentriq+nab-paclitaxel+carboplatin – Тецентрик+наб-паклитаксел+карбоплатин 
біріктірілімінің пайдасына 
а Stratified hazard ratio for the ITT-WT; unstratified hazard ratio for all other subgroups – ITT-WT 
популяция үшін қауіптер арақатынасының cтратификацияланған көрсеткіші; барлық басқа 
қосалқы топтар үшін қауіптер арақатынасының cтратификацияланбаған көрсеткіші 

8-сурет: Үдеусіз тіршілік қабілетіне баға беру нәтижелері бойынша Каплан-Мейер 
қисығы (IMpower130 зерттеуі) 

 
Ескертпе:  
Probability of progression-Free Survival – үдеусіз тірі қалу ықтималдығы 
No. at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны  

9-сурет: PD-L1 экспрессиясы ескерілген үдеусіз тіршілік қабілетінің метаталдауы 
(IMpower130 зерттеуі) 

 
Ескертпе: 



    

PD-L1 expression level – PD-L1 экспрессия деңгейі 
Median OS (months) – үдеусіз тіршілік қабілетінің медианасы (айлар) 
TC – ісік жасушалары (ІЖ) 
IC – иммундық жасушалар (ИЖ)  
ITT-WT - intent-to-treat-wild type = "EGFR генінде мутациялары бар немесе ALK генінің 
реаранжировкасы бар, зерттелуші препараттың кемінде бір дозасын алған пациенттерді 
қоспағанда барлық рандомизацияланған пациенттер" тобы  
Hazard Ratio – қауіптердің арақатынасы  
In favor of Tecentriq+nab-paclitaxel+carboplatin – Тецентрик+наб-паклитаксел+карбоплатин 
біріктірілімінің пайдасына 
а Stratified hazard ratio for the ITT-WT; unstratified hazard ratio for all other subgroups – ITT-WT 
популяция үшін қауіптер арақатынасының cтратификацияланған көрсеткіші; барлық басқа 
қосалқы топтар үшін қауіптер арақатынасының cтратификацияланбаған көрсеткіші.  
 
ҰЖЕӨО емінің екінші желісі 
 
OAK зерттеуі (G028915): Бұрын химиялық ем алған, жергілікті таралған немесе 
метастаздық ҰЖЕӨО бар пациенттер қатысқан рандомизацияланған III фазадағы 
зерттеу  
Құрамында платина бар препараттар қолданылған ем кезінде немесе емнен кейін 
үдеген жергілікті таралған немесе метастаздық ҰЖЕӨО бар пациенттерде 
атезолизумабтың доцетакселмен салыстырғанда тиімділігі мен қауіпсіздігіне баға беру 
мақсатындағы ашық, көпорталықты халықаралық рандомизацияланған III фазадағы 
зерттеу (ОАК) жүргізілді. Зерттеуден анамнезінде аутоиммундық ауруы бар 
пациенттер; мидағы белсенді немесе стероидке тәуелді метастаздары бар пациенттер; 
тірі, аттенуирленген вакцинаны зерттеуге қосылғанға дейін 28 күндік кезең бойы алған 
пациенттер; зерттеуге қосылғанға дейін жүйелі иммуностимуляциялаушы 
препараттарды 4 апта бойы немесе жүйелі иммуносупрессиялық дәрілік заттарды 2 
апта бойы алған пациенттер шығарылды. Ісік үлгілеріне баға беру алғашқы 36 аптаның 
ішінде әр 6 апта сайын және әрі қарай 9 апта сайын жүргізілді. Ісік үлгілеріне ІЖ және 
ИЖ-да PD-L1 экспрессиясының болуына проспективті түрде баға берілді. 
 
Зерттеуге 1225 пациент қатыстырылды, және талдау жоспарына сәйкес алғашқы 850 
рандомизацияланған пациенттер тиімділіктің бастапқы талдауына қосылды. 
Рандомизация ИЖ-да PD-L1 экспрессиясының статусы, алдында болған химиялық ем 
циклдарының саны және гистологиялық көрсеткіштер бойынша стратификацияланды. 
Пациенттер атезолизумабты қабылдайтын және доцетакселді алатын топтарға 1:1 
арақатынасымен рандомизацияланды.  
 
Атезолизумабты бекітілген 1200 мг доза түрінде в/і инфузия жолымен әр 3 апта cайын 
енгізді. Атезолизумаб дозасын азайтуға жол берілген жоқ. Пациенттерді зерттеушінің 
критерийлері бойынша клиникалық пайдасы жоғалғанға дейін емдеді. Доцетакселді 75 
мг/м2 дозада в/і инфузия жолымен ауру үдегенге дейін әр 3 апталық циклдың 1-ші күні 
енгізді. Ем алған пациенттердің барлығында емдеудің орташа ұзақтығы доцетакселді 
қабылдау тобында 2.1 айды және атезолизумабты қабылдау тобында 3.4 айды құрады.  
 
Бастапқы талдау популяциясындағы аурудың демографиялық және бастапқы 
сипаттамалары емдеу топтары арасында жақсы теңдестірілді. Медианалық жас 64 
жасты құрады (33-тен 85 жасқа дейін), 61% пациенттер еркек жыныстың өкілдері 
болды. Пациенттердің көпшілігі еуропеоидтық нәсілде болды (70%). Шамамен 
пациенттердің төрттен үшінде ісіктің жалпақжасушалы емес қосалқы типі анықталды 
(74%), 10%-да бұрын тіркелген EGFR мутациясы, 0.2%-да расталған ALK-
транслокациясы, 10%-да зерттеу басталған сәтте ОЖЖ-да метастаздар болды, оның 



    

үстіне пациенттердің көпшілігі зерттеуге қосылған сәтте немесе одан бұрын шылым 
шегушілер болды (82%). ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күй көрсеткіші бастапқы 
деңгейде 0 (37%) немесе 1 (63%) құрады. 75% пациенттер құрамында платина бар 
препараттармен бұдан бұрын бір ғана емдеу курсынан өткен.  
 
Тиімділіктің бастапқы ақырғы нүктесі ЖТҚ болды. Осы зерттеудің негізгі нәтижелері 
(тіршілік қабілеттілігін кейінгі бақылау кезеңінің медианасы – 21 ай) 10-кестеде 
келтірілген. Пациенттердің ITT-популяциясындағы ЖТҚ талдау нәтижелері бойынша 
Каплан-Мейер қисығы 10-суретте берілген. 11-суретте пациенттердің ITT-
популяциясындағы және PD-L1 ІЖ-де және ИЖ-да PD-L1 <1% экспрессиясын қоса, 
барлық қосалқы топтардағы ЖТҚ тұрғысынан атезолизумабтың пайдасын айғақтайтын 
ЖТҚ нәтижелері ұсынылған.  
10-кесте: Бастапқы талдау популяциясындағы тиімділікке баға беру нәтижелеріне 
қысқаша шолу (барлық пациенттер) * (OAK)  

Тиімділікке баға беру критерийлері 
Атезолизумаб (n = 425) Доцетаксел (n = 425) 

Тиімділіктің бастапқы ақырғы нүктесі 
ЖТҚ 

Өліммен аяқталу оқиғаларының саны 
 

271 (64%) 298 (70%) 
Оқиғаға дейінгі уақыт медианасы 
(айлар) 

13.8 9.6 

95% СА (11.8, 15.7) (8.6, 11.2) 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші‡ 
(95% СА) 0.73 (0.62, 0.87) 

р-шамасы** 0.0003 
12 айлық ЖТҚ (%) *** 218 (55%) 151 (41%) 
18 айлық ЖТҚ (%) *** 157 (40%) 98 (27%) 

Екінші ақырғы нүктелер  
Зерттеушінің бағалауы бойынша ҮТҚ (RECIST v1.1) 

ЖҚ саны (%) 380 (89%) 375 (88%) 
ҮТҚ ұзақтығының медианасы (айлар) 2.8 4.0 
95% СА (2.6, 3.0) (3.3, 4.2) 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші (95% 
СА) 0.95 (0.82, 1.10) 

Зерттеушінің бағалауы бойынша ОЖЖ (RECIST v1.1) 
Емдеуге жауап берген пациенттер 
саны(%) 58 (14%) 57 (13%) 

95% СА (10.5, 17.3) (10.3, 17.0) 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ЖҰ 

  
n = 58 n = 57 

Медиана (айлар) 16.3 6.2 
95% СА (10.0, БП) (4.9, 7.6) 

СА = сенімді аралық; ЖҰ = жауаптың ұзақтығы; БП = бағаланбайтын параметр; ОЖЖ = 
объективті жауап жиілігі; ЖТҚ = жалпы тіршілік қабілеттілігі; ҮТҚ = үдеусіз тіршілік 
қабілеттілігі; RECIST v1.1 = ауқымды ісіктер кезіндегі жауапқа баға беру критерийлері,1.1 
нұсқасы. 
* Бастапқы талдау популяциясы алғашқы рандомизиацияланған 850 пациенттен құралды 
‡ Рандомизация ісікті инфильтрациялайтын иммундық жасушалардағы PD-L1 



    

экспрессиясының статусы, бұрын алынған химиялық ем циклдарының саны және 
гистологиялық зерттеу нәтижелері бойынша стратификацияланды  
** Стратификацияланған логарифмдік рангтік критерийді ескере отырып 
*** Каплан-Мейер қисығын пайдаланып баға беру бойынша 

10-сурет: Бастапқы талдау популяциясындағы жалпы тіршілік қабілетіне баға 
беру нәтижелері бойынша Каплан-Мейер қисығы (барлық пациенттер) (OAK 
зерттеуі)  

 
Ескертпе: 
Median time –уақыт медианасы 
Hazard ratio – қауіптердің арақатынасы 
CI – сенімді аралық (СА) 
Log-rank p-value - логранг критерийі ескерілген p-шамасы 
Probability of survival – тірі қалу ықтималдығы 
No. of patient at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны  
Hazard ratio is estimated based on a stratified Cox model – қауіптер арақатынасының мәні 
стратификацияланған регрессиялық Кокс моделі негізінде есептелген  
p-value is estimated based on a stratified log-rank test – р-шамасы стратификацияланған логранг тесті 
негізінде есептелген  
 
11-сурет: Бастапқы талдау популяциясындағы PD-L1 экспрессиясы ескерілген 
жалпы тіршілік қабілетінің метаталдауы (OAK зерттеуі)  

 



    

Ескертпе: 
a пациенттердің ITT-популяциясындағы және ІЖ-де немесе ИЖ-да PD-L1 экспрессиясы деңгейінің 
көрсеткіштері ≥1% болатын пациенттер популяциясындағы қауіптер арақатынасының 
cтратификацияланған көрсеткіші. Басқа ізденіс қосалқы топтары үшін қауіптер арақатынасының 
cтратификацияланбаған көрсеткіші.  
PD-L1 expression level –PD-L1экспрессиясы деңгейі 
Median OS (months) – жалпы тіршілік қабілеттілігінің медианасы (айлар) 
TC – ісік жасушалары (ІЖ)  
IC – иммундық жасушалар (ИЖ) 
ITT – зерттелетін препараттың кемінде бір дозасын алған барлық рандомизацияланған пациенттер 
Hazard Ratio – қауіптер арақатынасы  
In favor of Tecentriq – Тецентрик препаратының пайдасына  

Доцетакселмен салыстырғанда атезолизумабты қолданған кезде ЖТҚ көрсеткіштерінің 
жақсарғаны жалпақжасушалы емес ҰЖЕӨО бар пациенттерде де (қауіптер 
арақатынасы [ҚА] 0.73, 95% СА: 0.60, 0.89; ЖТҚ медианасы – 11.2 аймен 
салыстырғанда 15.6: тиісінше, доцетаксел және атезолизумаб үшін), сондай-ақ 
жалпақжасушалы ҰЖЕӨО бар пациенттерде де байқалды (ҚА 0.73, 95% СА: 0.54, 0.98; 
ЖТҚ медианасы – 7.7 аймен салыстырғанда 8.9: тиісінше, доцетаксел және 
атезолизумаб үшін). ЖТҚ көрсеткіштерінің байқалған жақсаруы, зерттеуге қосылған 
сәтте мидағы метастазалары бар пациенттерді (ҚА 0.54, 95% СА: 0.31, 0.94; ЖТҚ 
медианасы – 11.9 аймен салыстырғанда 20.1: тиісінше, доцетаксел және атезолизумаб 
үшін) және бұрын ешқашан шылым шекпеген пациенттерді (ҚА 0.71, 95% СА: 0.47, 
1.08; ЖТҚ медианасы – 12.6 аймен салыстырғанда 16.3: тиісінше, доцетаксел және 
атезолизумаб үшін) қоса, пациенттердің барлық қосалқы топтары арасында тұрақты 
білінді. Алайда, EGFR-мутациялары бар пациенттерде доцетакселмен салыстырғанда 
атезолизумабты қабылдаған кезде ЖТҚ көрсеткіштерінің жақсаруы байқалған жоқ (ҚА 
1.24, 95% СА: 0.71, 2.18; ЖТҚ медианасы – 16.2 аймен салыстырғанда 10.5: тиісінше, 
доцетаксел және атезолизумаб үшін).  
Пациенттердің өздері байқаған, Еуропалық обырды зерттеу және емдеу ұйымының 
өкпе обыры бар пациенттер үшін өмір сүру сапасын 13 көрсеткіш бойынша бағалауға 
арналған (EORTC QLQ-LC13) сауалнамасын пайдаланып өлшенген кеуде қуысындағы 
ауырудың күшеюіне дейінгі уақыттың кешеуілдеуі, доцетакселмен салыстырғанда 
атезолизумабты қабылдаған кезде байқалды (ҚА 0.71, 95% СА: 0.49, 1.05; ешбір топта 
медианаға қол жеткізілген жоқ). Өкпе обырының басқа симптомдарының (яғни, жөтел, 
ентігу және қолдың/иықтың ауыруы) нашарлауына дейінгі уақыт, EORTC QLQ-LC13 
нәтижелері бойынша, атезолизумаб және доцетаксел қабылдау топтарының арасында 
салыстырымды болды. Зерттеудің ашық дизайнын ескере отырып, бұл нәтижелерді 
түсіндіруге сыни тұрғыдан келу керек.  
 
POPLAR зерттеуі (G028753): Бұрын химиялық ем алған, жергілікті таралған немесе 
метастаздық ҰЖЕӨО бар пациенттер қатысқан рандомизацияланған II фазадағы 
зерттеу  
Көпорталықты халықаралық рандомизацияланған II фазадағы ашық зерттеуге 
(POPLAR) PD-L1 экспрессиясы статусына тәуелсіз, құрамында платина бар 
препараттар қолданылған ем кезінде немесе емнен кейін үдеген жергілікті таралған 
немесе метастаздық ҰЖЕӨО бар пациенттер қатысты. Тиімділіктің бастапқы ақырғы 
нүктесі ЖТҚ болды. Жалпы саны 287 пациент атезолизумабты (1200 мг в/і инфузия 
жолымен әр 3 апта сайын клиникалық пайдасы жоғалғанға дейін) және доцетакселді 
(75 мг/м2 в/і инфузия жолымен ауру үдегенге дейін әр 3 апталық циклдың 1-ші күні) 
қабылдайтын топтарға 1:1 арақатынасымен рандомизацияланды. Рандомизация ИЖ-да 
PD-L1 экспрессиясы статусы, алдыңғы химиялық ем циклдарының саны және 
гистологиялық көрсеткіштер бойынша стратификацияланды. Жаңартылған талдау, 
онда жалпы саны 200 өліммен аяқталу оқиғасы байқалды, тіршілік қабілеттілігін 
кейінгі бақылау кезеңінің 22 айды құраған медианасымен, доцетакселді қабылдаған 



    

пациенттердегі 9.7 аймен салыстырғанда атезолизумабты қабылдаған пациенттерде 
12.6 ай медианалық ЖТҚ көрсетті (ҚА 0.69, 95% СА: 0.52, 0.92). ОЖЖ көрсеткіші 
тиісінше, доцетаксел және атезолизумаб үшін 14.7%-ға қарсы15.3%, ал ЖҰ орташа 
көрсеткіші 7.2 айға қарсы 18.6 айды құрады.  
Ұсақжасушалы өкпе обыры (ҰЖӨО) 
IMpower133 (GO30081) зерттеуі: метастаздық ҰЖӨО бар, бұрын химиялық ем 
препараттарын алмаған пациенттерде атезолизумабты карбоплатинмен және 
этопозидпен біріктіріп қолдануды рандомизацияланған І/III фазадағы зерттеу  
Бұрын химиялық ем препараттарын алмаған, таралған ҰЖӨО (тҰЖӨО) бар 
пациенттерде атезолизумабты карбоплатинмен және этопозидпен біріктіріп 
қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігін зерттеу мақсатында көпорталықты 
салыстырмалы жасырын рандомизацияланған плацебо-бақыланатын І/III фазадағы 
зерттеу (IMpower133) жүргізілді.  
Зерттеуге ОЖЖ-да белсенді немесе емделмеген метастаздары бар пациенттер; 
анамнезінде аутоиммундық аурулары бар пациенттер; тірі, аттенуирленген вакцинамен 
рандомизацияға дейін 4 апта ішінде вакцинация алған пациенттер; рандомизацияға 
дейін 1 апта ішінде жүйелі иммуносупрессиялық препараттарды алған пациенттер 
қатыстырылған жоқ. Ісіктерге баға беру 1 циклден, 1 күннен кейін алғашқы 48 аптаның 
ішінде әр 6 апта сайын және содан соң әр 9 апта сайын жүргізілді. Белгіленген 
критерийлерге сәйкес келген, ауру үдегеннен кейін емдеуді жалғастыруға келіскен 
пациенттерге ісікке баға беру ем аяқталғанға дейін әр 6 апта сайын жүргізілді. 
Зерттеуге 403 пациент (1:1) 11-кестеде сипатталған ем режимдерін алуға қосылды және 
рандомизацияланды. Рандомизация жынысы, ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-
күйінің статусы және мидағы метастаздардың болуы бойынша стратификацияланды. 
11-кесте: Венаішілік ем режимдері (IMpower133) 
Емдеу сызбасы Индукция фазасы (төрт 21 күндік 

цикл)  
Демеуші режим (21 күндік 
циклдар)  

A  Атезолизумаб (1200 мг)a + карбоплатин 
(AUC 5)б + этопозид (100 мг/м2)б,в  

Атезолизумаб (1200 мг)a  

B  Плацебо + карбоплатин (AUC 5)б + 
этопозид (100 мг/м2)б,в 

Плацебо  

а Атезолизумаб зерттеушінің бағалауы бойынша клиникалық пайдасы жоғалғанға дейін егізілді  
б Карбоплатин және этопозид 4 цикл аяқталғанша, немесе ауру үдегенге дейін, немесе қолайсыз 
уыттылық дамығанға дейін, қайсысы бұрын басталғанына байланысты тағайындалды.  
в Этопозид әр циклдың 1, 2 және 3 күндерінде тағайындалды. 

Популяцияда аурудың демографиялық және бастапқы сипаттамалары емдеу топтары 
арасында жақсы теңдестірілді. Медианалық жасы 64 жасты (26-дан 90 жасқа дейін) 
құрады, 10% пациенттер ≥75 жаста болды. Пациенттердің басым бөлігі (65%) еркек 
жыныстың өкілдері, еуропеоидтық нәсілде (80%) болды, 9%-да мидағы метастаздар 
анықталды. Пациенттердің көпшілігі шылым шегушілер немесе бұрын шеккендер 
болды (97%). ECOG шкаласы бойынша жалпы жай-күй көрсеткіші зерттеуге қосылу 
сәтінде 0 (35%) немесе 1 (65%) құрады.  
Бастапқы талдау жүргізу сәтінде пациенттерді кейінгі бақылау кезеңіндегі тіршілік 
қабілеттілігі медианасы 13.9 айды құрады. Карбоплатинмен және этопозидпен 
біріктіріп атезолизумабпен емдеу тобында бақылау тобымен салыстырғанда ЖТҚ 
көрсеткішінің статистикалық маңызы бар жақсаруы байқалды (ҚА 0.70, 95% СА: 0.54, 
0.91; ЖТҚ медианасы 10.3 аймен салыстырғанда 12.3). Бақылау кезеңі ұзартылған ЖТҚ 
ақырғы ізденістік талдауында (медианасы: 22.9 ай), екі емдеу тобында да ЖТҚ 
медианасы ЖТҚ аралық бастапқы талдауы нәтижелерімен салыстырғанда өзгерген 
жоқ. Бастапқы талдаудан кейін, сондай-ақ ЖТҚ ақырғы ізденістік талдауы нәтижелері 
бойынша алынған ҮТҚ, ОЖЖ және ЖҰ баға беру нәтижелері 12-кестеде ұсынылған. 



    

ЖТҚ және ҮТҚ талдау нәтижелері бойынша Каплан-Мейер қисығы 12 және13-суретте 
берілген. Мидағы метастазалары бар пациенттер бойынша қорытынды жасауға 
болатындай деректер шектеулі.  
 
12-кесте: Тиімділікке баға беру нәтижелеріне қысқаша шолу (IMpower133) 
Тиімділікті бағалау критерийлері A тобы 

(Атезолизумаб + 
карбоплатин + 

этопозид) 

B тобы 
(Плацебо + 

карбоплатин + 
этопозид) 

Қатар жүретін ақырғы нүктелер 
ЖТҚ талдауы*  n=201 n=202 
Өліммен аяқталу оқиғаларының саны (%) 142 (70.6%) 160 (79.2%) 
Оқиғаға дейінгі уақыт медианасы (айлар)  12.3 10.3 
95% СА (10.8, 15.8) (9.3, 11.3) 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші‡ (95% СА) 

0.76 (0.60, 0.95) 

р-шамасы** 0.0154*** 
12 айлық ЖТҚ (%)  51.9 39.0 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ҮТҚ 
(RECIST v1.1) **  

n=201 n=202 

Өліммен аяқталу оқиғаларының саны (%) 171 (85.1%) 189 (93.6%) 
ҮТҚ кезеңі ұзақтығының медианасы (айлар)  5.2 4.3 
95% СА  (4.4, 5.6) (4.2, 4.5) 
Қауіптер арақатынасының 
стратификацияланған көрсеткіші ‡ (95% СА) 

0.77 (0.62, 0.96) 

p-шамасы 0.0170 
6 айлық ҮТҚ (%) 
12 айлық ҮТҚ (%)  

30.9 
12.6 

22.4 
5.4 

Басқа ақырғы нүктелер  
Зерттеушінің бағалауы бойынша ОЖЖ 
(RECIST v1.1)**^  

n=201 n=202 

Емдеуге жауап берген пациенттер саны (%) 121 (60.2%) 130 (64.4%) 
95% СА  (53.1, 67.0) (57.3, 71.0) 
Толық жауап оқиғаларының саны (%)  5 (2.5%) 2 (1.0%) 
Ішінара жауап оқиғаларының саны (%)  116 (57.7%) 128 (63.4%) 
Зерттеушінің бағалауы бойынша ЖҰ 
(RECIST 1.1)**^  

n =121 n = 130 

Медиана (айлар)  4.2 3.9 
95% СА (4.1, 4.5) (3.1, 4.2) 

ҮТҚ = үдеусіз тіршілік қабілеті; RECIST v1.1 = ауқымды ісіктер кезінде жауапты бағалау критерийі, 
1.1 нұсқасы; СА = сенімді аралық; ОЖЖ = объективті жауап жиілігі; ЖҰ = жауаптың ұзақтығы; 
ЖТҚ = жалпы тіршілік қабілеттілігі  
‡ жынысы және ECOG шкаласы бойынша жалпы-жай-күйінің статусы  
* ЖТҚ ақырғы ізденістік талдауы, көрсеткіштерді тіркеудің аяқталу күні 24 қаңтар 2019 жыл 
** ҮТҚ, ОЖЖ және ЖҰ талдаулары, көрсеткіштерді тіркеудің аяқталу күні 24 сәуір 2018 жыл 
*** тек қана көрнекілік мақсатта келтіріледі 
^ ізденістік ақырғы нүктелер: расталған ОЖЖ және ЖҰ  

12-сурет: Жалпы тіршілік қабілетіне баға беру нәтижелері бойынша Каплан-
Мейер қисығы (IMpower133 зерттеуі) 

 



    

 
Ескертпе: 
Probability of survival – тірі қалу ықтималдығы 
Treatment arm – емдеу тобы  
Median OS – жалпы тіршілік қабілетінің медианасы  
HR – қауіптердің арақатынасы (ҚА) 
CI – сенімді аралық (СА) 
p-value – р-мәні 
No. of patient at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны 

13-сурет: Үдеусіз тіршілік қабілетіне баға беру нәтижелері бойынша Каплан-
Мейер қисығы (IMpower133 зерттеуі) 

 
Ескертпе: 
Probability of Progression-Free Survival – үдеусіз тіршілік қабілеті ықтималдығы  
Treatment arm – емдеу тобы  
Median PFS – үдеусіз тіршілік қабілетінің медианасы 
HR (Hazard ratio) – қауіптердің арақатынасы (ҚА) 
CI – сенімді аралық (СА) 



    

p-value - p-шамасы  
No. at risk – қауіп тобындағы пациенттер саны  
 
Егде жастағы пациенттердегі тиімділігін бағалау 
Тұтас алғанда, атезолизумабпен монотерапия алған ≥65 жастағы пациенттерде және 
жасырақ пациенттерде препараттың қауіпсіздік бейініндегі айырмашылықтар 
байқалған жоқ. IMpower150 зерттеуінде атезолизумабты карбоплатинмен және 
паклитакселмен бірге қабылдаған ≥65 жастағы пациенттерде жағымсыз 
құбылыстардың даму қаупінің жоғарылауы байқалды. IMpower150 және IMpower133 
зерттеулерінде алынған ≥75 жастағы пациенттер туралы деректер өте шектеулі, және 
осы топ бойынша қорытындылар жасауға мүмкіндік бермейді.  
 
Бала пациенттер 
Дәрілік заттар жөніндегі Еуропалық агенттік Тецентрик препаратын бала 
пациенттердің барлық субпопуляцияларында қатерлі жаңа түзілімдерді (орталық жүйке 
жүйесінің ісіктерін, гемопоэз ағзаларының және лимфоидты тіндердің жаңа 
түзілімдерін қоспағанда) емдеуге қолдануды зерттеу нәтижелерін ұсынуға қатысты 
кейінге қалдыруды ұсынды (препаратты балаларда қолдану туралы ақпарат үшін 4.2 
тармақты қараңыз).  
 
5.2 Фармакокинетикалық қасиеттері  
 
Атезолизумабтың жүйелі экспозициясы әр үш апта сайын енгізілетін 1200 мг бекітілген 
дозаны қоса, 1 мг/кг-ден 20 мг/кг дейінгі дозалар диапазонында дозаның жоғарылауына 
пропорционалды түрде ұлғаяды. Атезолизумабтың фармакокинетикасы 1-20 мг/кг 
дозалар диапазоны үшін бірінші реттегі элиминациямен дозаға тәуелді екі камералы 
таралу үлгісін пайдаланып сипатталды (472 пациенттен тұратын популяциядағы талдау 
аясында). Бұл кезде атезолизумабты көп рет енгізгенде тепе-теңдік күйіне 6-9 аптадан 
(2-3 циклден) кейін жетті. Препараттың "концентрация-уақыт" қисығы астындағы 
ауданда (AUC) ең жоғарғы жүйелі жинақталу коэффициенті, плазмадағы ең жоғарғы 
концентрациясы және қалдық концентрациясы тиісінше 1.91, 1.46 және 2.75 құрады.  
 
Сіңірілуі 
Тецентрик препараты вена ішіне енгізіледі. Препаратты енгізудің басқа жолдары 
зерттелмеген. 
Таралуы 
Орташа статистикалық пациентте таралу көлемі орталық камерада (V1) 3.28 л, ал тепе-
теңдік күйдегі таралу көлемі (Vss) – 6.91 л құрайды. 
Биотрансформациясы 
Атезолизумабтың метаболизміне зерттеулер жүргізілмеген. Басқа да антиденелер 
сияқты, атезолизумаб негізінен катаболизмге ұшырайды. 
Элиминация 
Атезолизумабтың клиренсі күніне 0.200 л құрайды, орташа статистикалық ақырғы 
элиминациялық жартылай шығарылу кезеңі – 27 күн. 
 
Пациенттердің ерекше топтары 
Популяциялық фармакокинетиканы талдау нәтижелеріне сәйкес келесі параметрлер: 
21-89 жас, пациенттің тұратын аймағы немесе этникалық тегі, бүйрек функциясының 
бұзылуы, бауыр функциясының ауырлығы жеңіл дәрежеде бұзылуы, PD-L1 
экспрессиясының деңгейі немесе ECOG шкаласы (Обырды Зерттеудің Шығыс 
Кооперативтік Тобының шкаласы) бойынша статусы, дене салмағы, жынысы, 
антитерапиялық антиденелердің (АТА) болуы, альбумин деңгейі, ісік жүктемесі 
статистикалық маңызы бар параметрлерге жатады, бірақ атезолизумабтың 



    

фармакокинетикасына клиникалық маңызды ықпалын тигізбейді. Препараттың 
дозасын түзету ұсынылмайды.  
Егде жастағы пациенттер 
Егде жастағы пациенттерде атезолизумаб фармакокинетикасының жеке зерттеулері 
жүргізілген жоқ. 21-89 жас (орташа жас 62) (n=472) атезолизумаб 
фармакокинетикасына ықпал ететін маңызды ковариата болып табылмайды. 
Атезолизумаб фармакокинетикасының <65 жастағы (n=274), 65-75 жастағы (n=152) 
пациенттерде және >75 жастағы (n=46) пациенттерде клиникалық маңызды 
айырмашылықтары байқалған жоқ (4.2 тармағын қараңыз). 
Балалар  
Балалар мен жасөспірімдерде атезолизумаб фармакокинетикасын зерттеу 
жүргізілмеген.  
Бүйрек функциясының бұзылуы 
Бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде атезолизумаб фармакокинетикасының жеке 
зерттеулері жүргізілген жоқ. Бүйрек функциясының ауырлығы жеңіл (есептік 
шумақтық сүзілу жылдамдығы (еШСЖ) 60-89 мл/мин/1.73 м2; n=208) немесе орташа 
(еШСЖ 30-59 мл/мин/1.73 м2; n=116) дәрежеде бұзылған пациенттерде бүйрек 
функциясы қалыпты (еШСЖ минутына ≥ 90 мл/1.73 м2, n=140) пациенттермен 
салыстырғанда атезолизумаб клиренсінің клиникалық елеулі айырмашылықтары 
байқалған жоқ. Бүйрек функциясының ауырлығы ауыр (еШСЖ 15-29 мл/мин/1.73 м2, 
n=8) дәрежеде бұзылуы бірнеше пациентте ғана байқалды (4.2 тармағын қараңыз). 
Бүйрек функциясының ауыр дәрежеде бұзылуының атезолизумаб 
фармакокинетикасына ықпалы белгісіз.  
Бауыр функциясының бұзылуы 
Бауыр функциясы бұзылған пациенттерде атезолизумаб фармакокинетикасының жеке 
зерттеулері жүргізілген жоқ. Бауыр функциясының ауырлығы жеңіл дәрежеде бұзылған 
(билирубин концентрациясы ≤ қалыптың жоғарғы шегі (ҚЖШ) және 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) белсенділігі >ҚЖШ немесе билирубин 
концентрациясы >1.0-1.5 x ҚЖШ және кез келген АСТ белсенділігі, n=71) және бауыр 
функциясы қалыпты (билирубин концентрациясы және АСТ белсенділігі ≤ ҚЖШ, 
n=401) пациенттерде атезолизумаб клиренсінің клиникалық елеулі айырмашылықтары 
байқалған жоқ. Бауыр функциясының ауырлығы орташа немесе ауыр дәрежеде 
бұзылған пациенттер бойынша деректер жоқ. Бауыр функциясының бұзылу дәрежесі 
Ұлттық обыр институтының (NCI) критерийлеріне сәйкес анықталды (4.2 тармағын 
қараңыз). Бауыр функциясының ауырлығы орташадан ауыр дәрежеге дейінгі 
бұзылуының (билирубин концентрациясы >1.5-3.0 x ҚЖШ және кез келген АСТ 
белсенділігі немесе билирубин концентрациясы >3.0 х ҚЖШ және кез келген АСТ 
белсенділігі) ықпалы белгісіз.  
 
5.3 Клиникаға дейінгі қауіпсіздік деректері  
 
Канцерогенділік  
Атезолизумабтың канцерогендік әлеуетін анықтау бойынша зерттеулер жүргізілмеген. 
Геноуыттылық 
Атезолизумабтың мутагендік әлеуетін анықтау бойынша зерттеулер жүргізілмеген. 
Дегенмен, моноклональді антиденелер ДНҚ-да немесе хромосомаларда өзгерістерді 
туғызбайды деп болжанады.  
Фертильділікке ықпалы 
Атезолизумабты қолдану кезінде фертильділікке зерттеулер жүргізілген жоқ. 
Дегенмен, Тецентрик препараты явалық макакаларда созылмалы уыттылықты 
зерттеулер аясында препараттың дозасын алған маймылдардың барлық ұрғашыларында 
етеккір оралымына ықпал еткені анықталды, мұндайда AUC ұсынылған дозаны 



    

қолдану кезіндегі осындайдан 6 есе жоғары болды, бұл циклдың жүйесіздігінен және 
аналық бездердегі жаңадан қалыптасқан сары дененің болмауынан білінді. Бұл әсер 
препаратты тоқтатқаннан кейін қайтымды болды. Еркектердің ұрпақ өрбіту ағзаларына 
ықпалы байқалған жоқ.  
Ұрпақ өрбітуге уыттылығы 
Тецентрик препаратын қолдану кезінде ұрпақ өрбіту жүйесіне қатысты тератогенділігін 
немесе уыттылығын зерттеулер жүргізілген жоқ. PD-L1/PD-1 дабылын беру жолы ана 
организмінің шаранаға иммунологиялық толеранттылығын қалыптастыруда, демек 
жүктілік кезінде шарананың тіршілік қабілеті үшін де шешуші болып табылатыны 
анықталды. Тецентрик препаратын қолдану жүктілік ағымына қолайсыз ықпалын 
тигізуі, сондай-ақ шаранаға қауіп төндіруі және әлеуетті түрде эмбрионның өлуіне 
әкеліп соғуы мүмкін. 
 
6. ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

6.1 Қосымша заттар тізбесі  
L-гистидин 
Мұзды сірке қышқылы 
Сахароза 
Полисорбат 80 
Инъекцияға арналған су  
6.2 Үйлесімсіздік  

Үйлесімділігінің зерттеулері болмауына байланысты, бұл дәрілік препаратты басқа 
дәрілік препараттармен араластырмау керек. 

6.3 Жарамдылық мерзімі  
Ашылмаған құты 
3 жыл 
Сұйылтылған концентрат 
Қолдануға дайын дәрілік препараттың дайындалған сәттен бастап 30 °С-ден аспайтын 
температурада 24 сағат бойы және 2 °С-ден 8 °С дейінгі температурада 30 күнге дейін 
химиялық және физикалық тұрақтылығы дәлелденген.  
 
Микробиологиялық тұрғыдан препарат дереу қолданылуға жатады. Егер препарат 
дереу енгізілмесе, қолдануға дайын препаратты сақтау және енгізуге дейінгі 
жағдайларды қамтамасыз ету пайдаланушының міндетіне жатады, жалпы алғанда егер 
қалпына келтіру (сұйылту) және т.б. тексерілген және валидацияланған асептикалық 
жағдайларда жүзеге асырылмаған болса, 2-8 °C температурада 24 сағаттан немесе 
бөлме температурасында (≤25 °С) 8 сағаттан аспауы тиіс.  
6.4 Сақтау кезіндегі айрықша сақтандыру шаралары  
Түпнұсқалық қаптамасында, 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. 
Мұздатып қатыруға болмайды! Сілкуге болмайды!  
 
Препараттың 9 °С-ден 30 °С-ге дейінгі температурада болуының рұқсат етілетін кезеңі 
- 312 сағат, 25 °С кезіндегі 240 сағатты (10 тәулік) және 30 °С кезіндегі 72 сағатты (3 
тәулік) қоса. 
Концентратты сұйылтқаннан кейін инфузияға арналған ерітіндінің 2 °С-ден 8 °С-ге 
дейінгі температурада болуының рұқсат етілетін кезеңі – 24 сағаттан артық емес, 30 °С-
ден аспайтын температурада – 8 сағат. 
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 



    

6.5 Бірінші қаптаманың сипаты және ішіндегісі  
I типті түссіз мөлдір боросиликат шыныдан жасалған, сыйымдылығы 20 мл, фторлы 
полимерден жасалған жабыны бар және алюминий қалпақшалармен қаусырылған 
резеңке тығындармен тығындалған, пластиктен жасалған «flip-off» қақпағы бар 
құтыларға 20 мл препараттан құйылған.  
1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен 
бірге картоннан жасалған қорапшаға салынады.  

6.6 Пайдаланылған дәрілік препаратты немесе дәрілік препаратты қолданудан 
немесе онымен жұмыс істеуден кейін алынған қалдықтарды жою кезіндегі 
айрықша сақтандыру шаралары  

Дәрілік препараттың қоршаған ортаға түсуі барынша азайтылуы тиіс. Дәрілік 
препараттың кез келген пайдаланылмаған мөлшерін және қалдықтарын белгіленген 
тәртіппен жою керек.  
6.7 Дәріханалардан босатылу шарттары  
Рецепт арқылы 

7. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ҰСТАУШЫСЫ 
Швейцария 
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. 
Grenzacherstrasse 124,  
4070 Basel Switzerland  
Тел. + 41 61 688 11 11 
факс: 41 61 691 93 91 
info@roche.com 
 
7.1 ТІРКЕУ КУӘЛІГІ ҰСТАУШЫСЫНЫҢ ӨКІЛІ 

Тұтынушылар шағымдарын мына мекенжайға жолдау керек: 
Қазақстан Республикасы 
«Рош Қазақстан» ЖШС  
050020, Алматы қ., Луганский к-сі, 137-үй  
Тел: +7 (727) 321 24 24 
kz.safety@roche.com, kz.quality@roche.com 
 
8. ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ НӨМІРІ  

ҚР-ДЗ-5№024535 

9. БАСТАПҚЫ ТІРКЕУ (ҚАЙТА ТІРКЕУ) КҮНІ  

Бастапқы тіркеу күні: 21 сәуір 2020 ж. 

10. МӘТІН ҚАЙТА ҚАРАЛҒАН КҮН  

Дәрілік заттың жалпы сипаттамасын ресми сайтынан көруге болады www.ndda.kz  

mailto:kz.quality@roche.com
http://www.ndda.kz/

