
Badania kliniczne dla dorosłych 
pacjentów z zaawansowaną lub 
nawracającą postacią niedrobno-
komórkowego raka płuca (NSCLC)
CA209-227 to otwarte badanie kliniczne III fazy, dotyczące 
działania niwolumabu oraz niwolumabu w połączeniu  
z ipilimumabem lub dwulekową chemioterapią zawierającą 
pochodne platyny (platinum doublet) u dorosłych  
pacjentów z zaawansowaną lub nawracającą postacią 
niedrobnokomórkowego raka płuca, u których nie stosowano 
wcześniej leczenia zaawansowanej postaci choroby.

Informacje o badaniu
Głównym celem badania jest ocena efektywności 
(skuteczności działania leku), bezpieczeństwa oraz 
tolerancji na testowany preparat o nazwie niwolumab – 
osobno bądź w połączeniu z ipilimumabem lub 
dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny. 
Kombinacja preparatów niwolumabu z ipilimumabem lub 
dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny 
jest w tym wypadku traktowana jako przedmiot badań.
Badanie oceni efektywność działania niwolumabu 
stosowanego osobno oraz w połączeniu z ipilimumabem lub 
dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny  
w porównaniu do skuteczności chemioterapii. Warianty 
Twojego leczenia zależeć będą od tego, czy w Twoich 
komórkach rakowych dochodzi do ekspresji proteiny zwanej 
PD-L1. PD-L1 jest biologicznym markerem, który ujawnia się 
czasami w niektórych komórkach rakowych.
Pacjenci ze stwierdzoną ekspresją PD-L1 (PD-L1+)  
i niestwierdzoną ekspresją (PD-L1-) mają 3 warianty leczenia: 
odpowiednio A, B, C, lub D, F, G. W wariancie A, B, D oraz G 
pacjenci otrzymują niwolumab osobno bądź w połączeniu  
z ipilimumabem lub dwulekową chemioterapią zawierającą 
pochodne platyny (w zależności od wariantu). W wariancie C i F 
są poddawani chemioterapii. Leczenie jest kontynuowane do 
momentu, kiedy preparat/y nie jest/są już dłużej tolerowany/-e, 
kiedy dochodzi do progresji choroby, bądź występują inne 
czynniki, wyszczególnione w protokole badania.

Przebieg i rodzaj badania
Badanie CA209-227 obejmie 1980 dorosłych pacjentów  
z zaawansowaną lub nawracającą postacią NSCLC. Jeśli 
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weźmiesz udział w badaniu, czas jego trwania będzie zależał 
od tego, jak Twój organizm zareaguje na leczenie badanym 
preparatem.
Badanie obejmuje 3 etapy: badania przesiewowe 
(screening), leczenie i obserwacje (follow up). Etap 
screeningu może potrwać do 28 dni. Może on wymagać 
więcej niż jednej wizyty w celu wykonania różnego rodzaju 
badań wstępnych.
W wariantach leczenia A, B oraz D, niwolumab będzie 
podawany w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej co  
2 tygodnie. W wariantach B i D pacjenci otrzymają dodatkowo 
ipilimumab w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej co  
6 tygodni. W Wariancie G pacjenci otrzymają niwolumab w 
połączeniu z dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne 
platyny w postaci infuzji dożylnej co 3 tygodnie przez 4 kolejne 
cykle, a następnie niwolumab w postaci 30-minutowej infuzji 
dożylnej co 3 tygodnie.
Twój stan zdrowia będzie w dalszym ciągu monitorowany 
także po zakończeniu przyjmowania badanego preparatu. 
Pierwsze 2 wizyty kontrolne odbędą się w gabinecie lekarza 
prowadzącego badanie około 35 dni po zaprzestaniu 
przyjmowania preparatu oraz około 80 dni po pierwszej 
wizycie kontrolnej. Kolejne wizyty obserwacyjne będą 
odbywać się mniej więcej co 3 miesiące – w gabinecie lub  
w formie rozmów telefonicznych.

Kwalifikacja
Aby zakwalifikować się do badania, należy spełniać 
następujące warunki:
 • Ukończone co najmniej 18 lat
 •  Stwierdzona zaawansowana lub nawracająca 

postać NSCLC
 • Postać NSCLC mierzalna klinicznie
 •  Progresywna przerzutowa lub nawracająca postać 

raka, nieleczona uprzednio w ramach systemowej 
terapii przeciwnowotworowej (zastosowanej jako 
pierwotny sposób leczenia zaawansowanej lub 
przerzutowej postaci raka)

 •  Możliwość pobrania właściwej tkanki 
nowotworowej do analizy ekspresji PD-L1

 •  Czynniki wykluczające udział w badaniu: aktywne 
zmiany przerzutowe w mózgu; zapalenie opon 
mózgowych o podłożu nowotworowym; nowotwory 
złośliwe aktywne w okresie ostatnich 2 lat (inne niż 
uleczalne miejscowo); stwierdzona choroba 
autoimmunologiczna (lub podejrzenie jej wystąpienia); 
wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, HIV lub AIDS

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych 
badań, skontaktuj się ze swoim lekarzem. 
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