
Streszczenie wyników badania klinicznego  
dla laików

 • Zapalenie błony naczyniowej oka to obrzęk 
środkowej warstwy oka zwanej błoną naczyniową.

 • W ramach tego badania lekarze prowadzący 
badanie chcieli się dowiedzieć, jak duże korzyści 
przyniesie stosowanie adalimumabu pacjentom 
z niezakaźnym zapaleniem pośredniej części 
błony naczyniowej oka, zapaleniem tylnego 
odcinka błony naczyniowej oka albo zapaleniem 
całej błony naczyniowej oka. 

 • Wszyscy pacjenci brali udział w jednym z dwóch 
wcześniejszych badań dotyczących adalimumabu: 
badaniu M10-877 albo badaniu M10-880.

 • W badaniu można było uczestniczyć przez  
około 7 lat. 

 • Każdemu pacjentowi podawano raz na dwa 
tygodnie dawkę 40 mg adalimumabu pod skórę.

 • W badaniu wzięło udział łącznie 424 pacjentów 
dorosłych. Spośród nich 56,4% ukończyło 
przyjmowanie leku, a 43,6% nie.

 • W trakcie badania u około 53,3% 
pacjentów (226 pacjentów) wystąpiło 
działanie niepożądane, którego związek  
ze stosowaniem adalimumabu uznano  
za możliwy.  

 • Badanie było prowadzone od grudnia 
2010 roku do maja 2018 roku w 21 krajach 
na całym świecie.

 • Wyniki tego badania pozwoliły uzyskać 
więcej informacji na temat bezpieczeństwa 
i skuteczności długotrwałego stosowania 
adalimumabu u pacjentów z zapaleniem 
błony naczyniowej oka.

Streszczenie ogólne

Badanie mające na celu ocenę 
skuteczności i bezpieczeństwa 
długotrwałego stosowania 
leku o nazwie adalimumab 
w leczeniu pacjentów 
dorosłych z niezakaźnym 
zapaleniem pośredniej części 
błony naczyniowej oka, 
zapaleniem tylnego odcinka 
błony naczyniowej oka albo 
zapaleniem całej błony 
naczyniowej oka



1. Informacje ogólne na temat badania
1.1 Jaki był główny cel tego badania? 
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Badacze poszukują lepszej metody leczenia choroby oka zwanej 
zapaleniem błony naczyniowej oka, która może mieć wiele przyczyn, 
w tym choroby zapalne. Zapalenie błony naczyniowej oka to obrzęk 
środkowej warstwy oka zwanej błoną naczyniową. Błona naczyniowa 
składa się z tęczówki, ciała rzęskowego i naczyniówki. Obrzęk tylnej 
części oka, w tym naczyniówki, zwany jest zapaleniem tylnego 
odcinka błony naczyniowej; obrzęk środkowej części oka, w tym 
ciała rzęskowego, zwany jest zapaleniem pośredniej części błony 
naczyniowej; a obrzęk przedniej części oka, w tym tęczówki, zwany 
jest zapaleniem przedniego odcinka błony naczyniowej. Obrzęk 
wszystkich trzech części oka (przedniej, środkowej i tylnej) zwany jest 
zapaleniem całej błony naczyniowej. Zapalenie błony naczyniowej oka 
może prowadzić do utraty wzroku. Leki stosowane obecnie w leczeniu 

zapalenia błony naczyniowej oka powodują czasami wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych. 
Z tego powodu badacze szukają innych leków do leczenia pacjentów.
W ramach tego badania badacze chcieli się dowiedzieć, jak duże korzyści przyniesie pacjentom 
z niezakaźnym zapaleniem pośredniej części błony naczyniowej oka, zapaleniem tylnego odcinka 
błony naczyniowej oka albo zapaleniem całej błony naczyniowej oka długoterminowe stosowanie 
adalimumabu. Adalimumab oddziałuje na część układu odpornościowego i może pomóc w leczeniu 
zapalenia błony naczyniowej oka. Badacze oceniali adalimumab z udziałem pacjentów z zapaleniem 
błony naczyniowej oka również w ramach dwóch innych badań. 
Badacze zaplanowali to badanie jako badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby. Badania 
fazy III polegają na badaniu potencjalnych nowych metod leczenia z udziałem dużej liczby pacjentów 
z określonym schorzeniem albo chorobą. W tym badaniu fazy III lekarze prowadzący badanie oceniali 
korzyści i bezpieczeństwo związane z długotrwałym stosowaniem adalimumabu. Do tego badania 
włączono pacjentów, którzy brali udział w dwóch wcześniejszych badaniach dotyczących adalimumabu 
i spełnili kryteria kwalifikacyjne do udziału w badaniu. Wstępnie planowano, że badanie potrwa tylko 
78 tygodni, jednak przedłużono je, aby zapobiec przerwaniu leczenia pacjentów, którzy wykazywali 
dobrą odpowiedź na leczenie, tak aby mogli oni kontynuować leczenie adalimumabem do momentu, 
gdy lek zostanie dopuszczony do stosowania przez organy regulacyjne w ich kraju. Badanie było 
prowadzone metodą otwartej próby, co oznacza, że zarówno pacjenci, jak i lekarze prowadzący 
badanie wiedzieli, jaki lek był podawany. W badaniu można było uczestniczyć przez około 7 lat.
Niniejsze streszczenie obejmuje wyłącznie wyniki tego badania, które mogą różnić się od wyników 
innych badań. 



1.2 Gdzie i kiedy było prowadzone badanie?

Badanie było prowadzone od grudnia 2010 roku do maja 2018 roku w następujących miejscach:
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2.  Jacy pacjenci zostali włączeni do tego badania?  

W badaniu wzięło udział łącznie 424 dorosłych 
pacjentów z zapaleniem pośredniej części błony 
naczyniowej oka, zapaleniem tylnego odcinka 
błony naczyniowej oka albo zapaleniem całej 
błony naczyniowej oka. Wszyscy pacjenci brali 
udział w jednym z dwóch wcześniejszych badań 
dotyczących adalimumabu: badaniu M10-877 
albo badaniu M10-880. Spośród 424 pacjentów 
56,4% ukończyło przyjmowanie leku, a 43,6% nie. 
Pacjenci w większości przerywali przyjmowanie 
leku z powodu: działań niepożądanych (18,2%) 
albo niewystarczającej skuteczności adalimumabu 
(8,5%). W badaniu wzięło udział więcej kobiet 
(58,7%) niż mężczyzn (41,3%). Do tego badania 
lekarze prowadzący badanie wybrali wyłącznie 
osoby dorosłe. Pacjenci byli w wieku od 19 do 81 lat.   

41,3% 
MĘŻCZYŹNI

58,7%
KOBIETY



3. Jakie leki były badane?
Lekiem stosowanym w tym badaniu był adalimumab. Lek ten podaje się pacjentom 
z ampułkostrzykawek o pojemności 1 mililitra (ml). Każda strzykawka stosowana w badaniu zawierała 
40 miligramów (mg) adalimumabu. Wstrzyknięcie podawano pod skórę raz na dwa tygodnie, za każdym 
razem mniej więcej o tej samej porze dnia. Poniższy schemat przedstawia sposób organizacji badania.

Na początku badania lekarze prowadzący badanie wybrali pacjentów, którzy spełniali wszystkie 
wymogi planowanego badania. Pacjenci przeszli do badania z badania M10-880 albo badania 
M10-877. W trakcie okresu leczenia pacjenci otrzymywali adalimumab w dawce 40 mg raz na 
dwa tygodnie. Planowe wizyty w ramach badania odbywały się w Tygodniach 0, 2, 4, 8, 12 i 18, 
a następnie co 12 tygodni do ostatniej wizyty pacjenta. Podczas wizyt w ramach badania wykonano 
badania krwi i oczu pacjentów. Lekarze sprawdzali, czy wystąpiły działania niepożądane leku 
i w jakim stopniu zmniejszył się obrzęk oka. Średni czas trwania leczenia wynosił 140,4 tygodnia, 
czyli około 3 lat.

W trakcie okresu po zakończeniu leczenia lekarze prowadzący badanie kontaktowali się ponownie 
z pacjentami, którzy przyjmowali adalimumab, 70 dni po przyjęciu ostatniej dawki leku albo przed 
przyjęciem pierwszej dawki leku dostępnego w sprzedaży, aby uzyskać informacje dodatkowe 
dotyczące wszelkich nowych bądź utrzymujących się działań niepożądanych.
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M11-327 
Adalimumab w dawce 40 mg raz na dwa tygodnie

Adalimumab w dawce 40 mg
(ampułkostrzykawka 1 ml)

PLANOWE PODANIA LEKU
1 wstrzyknięcie raz na dwa tygodnie (średnio łącznie przez 3 lata)

0 2 4 8 12 18 30 42 54 66

PLANOWE WIZYTY W RAMACH BADANIA
Wizyty odbywające się w dalszym ciągu co 12 tygodni aż do zakończenia badania

Badanie M10-877
Pacjenci z aktywną 
postacią zapalenia błony 
naczyniowej oka

Badanie M10-880
Pacjenci z nieaktywną 
postacią zapalenia błony 
naczyniowej oka

(Badanie kontynuacyjne prowadzone metodą 
otwartej próby)



INFORMACJE OGÓLNE (n=424 pacjentów)
Liczba pacjentów, u których wystąpiło przynajmniej 
jedno działanie niepożądane związane z leczeniem 226 (53,3% pacjentów)

Zapalenie nosogardzieli (przeziębienie) 37 (8,7% pacjentów)

Zakażenie dróg moczowych 24 (5,7% pacjentów)

Artralgia (ból stawów) 22 (5,2% pacjentów)

Zaostrzenie zapalenia błony naczyniowej oka 16 (3,8% pacjentów)

Zmęczenie 16 (3,8% pacjentów)

Zapalenie oskrzeli (zakażenie płuc) 15 (3,5% pacjentów)

Ból w miejscu wstrzyknięcia 14 (3,3% pacjentów)

Zakażenie górnych dróg oddechowych 13 (3,1% pacjentów)

Rumień (zaczerwienienie) w miejscu wstrzyknięcia 12 (2,8% pacjentów)
Podwyższona aktywność aminotransferazy asparaginianowej 
(nieprawidłowy wynik badań wątroby) 10 (2,4% pacjentów)

Ból głowy 10 (2,4% pacjentów)

W trakcie badania u około 53,3% pacjentów (226 pacjentów) wystąpiło działanie niepożądane 
związane z leczeniem. W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące częstych działań 
niepożądanych związanych z leczeniem, występujących w tym badaniu (u przynajmniej 10 lub więcej 
pacjentów). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były zapalenie 
nosogardzieli (przeziębienie), zakażenie dróg moczowych i artralgia (ból stawów).
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4. Jakie były działania niepożądane? 
Działania niepożądane to niechciane zdarzenia medyczne, które mogą wystąpić w trakcie badania. 
Mogą one, ale nie muszą być spowodowane leczeniem w ramach badania. 
Działanie niepożądane uznaje się za ciężkie, jeżeli prowadzi ono do zgonu, zagraża życiu, powoduje 
konieczność hospitalizacji pacjenta albo długotrwały pobyt pacjenta w szpitalu, bądź powoduje 
długotrwały uszczerbek na zdrowiu. 
Działania niepożądane związane z leczeniem to działania niepożądane, które były przynajmniej 
potencjalnie związane z lekiem badanym.
W trakcie badania u około 23,8% pacjentów (101 pacjentów) wystąpiły ciężkie działania niepożądane; 
w tym u 6,8% pacjentów (29 pacjentów) wystąpiły ciężkie działania niepożądane, których związek ze 
stosowaniem adalimumabu uznano za możliwy. 
Około 18,2% pacjentów (77 pacjentów) przerwało przyjmowanie adalimumabu z powodu działań 
niepożądanych; w tym 6,8% pacjentów (29 pacjentów) przerwało przyjmowanie adalimumabu z powodu 
ciężkich działań niepożądanych, których związek ze stosowaniem adalimumabu uznano za możliwy. 
W trakcie badania zmarło 4 pacjentów: 2 pacjentów zmarło z powodu nowotworu, 1 pacjent zmarł na 
skutek wypadku, a 1 pacjent zmarł z powodu ropnia mózgu. Ropień mózgu był jedynym działaniem 
niepożądanym prowadzącym do zgonu uznanym za związane ze stosowaniem adalimumabu. 
W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat ciężkich działań niepożądanych związanych 
z leczeniem, które wystąpiły u pacjentów w tym badaniu, jak również działań niepożądanych 
związanych z leczeniem, których skutkiem było przerwanie stosowania adalimumabu przez pacjenta, 
oraz działań niepożądanych związanych z leczeniem, prowadzących do zgonu. 

INFORMACJE OGÓLNE (n=424 pacjentów)

Liczba pacjentów, u których wystąpiły ciężkie działania 
niepożądane związane z leczeniem  29 (6,8% pacjentów)

Liczba pacjentów, którzy przerwali stosowanie  
adalimumabu z powodu wystąpienia działań 
niepożądanych związanych z leczeniem 

29 (6,8% pacjentów)

Liczba działań niepożądanych związanych z leczeniem, 
prowadzących do zgonu 1 (0,2% pacjentów)



5. Jakie były ogólne wyniki badania?
Badanie zostało zakończone zgodnie z planem. 

Liczba działań niepożądanych i częstość ich występowania były podobne do wartości oczekiwanych 
wśród pacjentów uczestniczących w tym badaniu. Mimo że w tym badaniu działania niepożądane 
wystąpiły u 398 z 424 pacjentów (93,9%), większość z nich miała nasilenie łagodne albo umiarkowane. 
W trakcie tego badania nie stwierdzono żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. 

Profil długoterminowego bezpieczeństwa stosowania adalimumabu u pacjentów dorosłych 
z niezakaźnym zapaleniem pośredniej części błony naczyniowej oka, zapaleniem tylnego odcinka błony 
naczyniowej oka albo zapaleniem całej błony naczyniowej oka był zgodny z profilem bezpieczeństwa 
określonym w badaniach wprowadzających dotyczących stosowania adalimumabu w zapaleniu błony 
naczyniowej oka (badania M10-877 i M10-880).

6. W jaki sposób badanie pomogło pacjentom i badaczom?
Badanie pozwoliło badaczom dokonać oceny skuteczności i bezpieczeństwa długotrwałego stosowania 
adalimumabu w leczeniu pacjentów z niezakaźnym zapaleniem pośredniej części błony naczyniowej 
oka, zapaleniem tylnego odcinka błony naczyniowej oka albo zapaleniem całej błony naczyniowej 
oka. Wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane w innych badaniach w celu sprawdzenia, czy 
adalimumab pomaga pacjentom. 

Niniejsze streszczenie przedstawia wyłącznie wyniki tego badania, które mogą różnić się od wyników 
innych badań. Pacjenci powinni skonsultować się ze swoimi lekarzami i/lub z lekarzami prowadzącymi 
badanie w przypadku pytań dotyczących udzielanej im indywidualnej opieki i nie powinni wprowadzać 
zmian w leczeniu w oparciu o wyniki jednego badania. 

7. Czy planowane są jakiekolwiek badania w przyszłości?
Obecnie nie planuje się prowadzenia w przyszłości badań z udziałem tej populacji pacjentów 
z zastosowaniem leku stosowanego w tym badaniu. 

8. Kto sponsorował to badanie?
To badanie było sponsorowane przez AbbVie. Niniejsze streszczenie zostało zweryfikowane pod kątem 
czytelności przez grupę zajmującą się działaniami na rzecz pacjentów.
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Tytuł badania Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie długoterminowego bezpieczeństwa 
i skuteczności ludzkiego przeciwciała monoklonalnego przeciwko TNF, adalimumabu,  
u uczestników z niezakaźnym zapaleniem pośredniej części błony naczyniowej oka, zapaleniem 
tylnego odcinka błony naczyniowej oka albo zapaleniem całej błony naczyniowej oka

Numer protokołu M11-327

ClinicalTrials.gov NCT01148225 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01148225

EudraCT 2009-016196-29 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2009-016196-29

Sponsor badania Global Medical Services
Numer telefonu AbbVie: 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

4 lipca 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje znane na dzień jego sporządzenia.

9. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat tego badania?

AbbVie pragnie podziękować wszystkim 
uczestnikom za poświęcony czas 
i wysiłek, dzięki którym możliwe było 
przeprowadzenie tego badania.

Uczestnicy badań klinicznych 
pomagają dokonywać postępów 
naukowych!

DZIĘKUJEMY!


