
Podsumowanie wyników  
badania klinicznego

dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Streszczenie ogólne

• Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
(WZJG) jest długotrwałą chorobą jelita, która 
powoduje zapalenie jelita grubego.

• Objawy różnią się u poszczególnych osób, 
a ich nasilenie może zmieniać się w czasie. 
Przypadki nasilenia objawów są nazywane 
zaostrzeniami.

• Przyczyna wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego jest nieznana, ale badacze uważają, 
że jest ona spowodowana przez szereg 
czynników, które obejmują genetykę i układ 
odpornościowy organizmu.

• W tym badaniu lekarze prowadzący badanie 
(badacze) badali lek o nazwie adalimumab 
u pacjentów leczonych z powodu WZJG.

• Badanie składało się z dwóch części. 
W Części 1 wzięło udział 952 pacjentów, 
a w Części 2 846 pacjentów.

• Głównym celem badania było sprawdzenie, jak 
pacjenci reagowali na różne dawki badanego 
leku adalimumabu po 8 tygodniach (Część 1) 
i 44 tygodniach (Część 2) leczenia.

• Odpowiedź na leczenie była oceniana wg 
czterech kategorii (pełna ocena w skali Mayo): 
częstość oddawania stolca, krwawienie 
z odbytu, ocena endoskopowa (podczas której 
do odbytnicy wprowadza się długą elastyczną 
rurkę z małą kamerą wideo, która umożliwia 
lekarzowi obejrzenie wnętrza ciała) i ocena 
przez lekarza prowadzącego badanie.

• Najczęstszymi działaniami niepożądanymi 
w Części 1 były zapalenie nosogardzieli 
(przeziębienie), zaczerwienienie miejsca 
wstrzyknięcia i gorączka.

• Najczęstszymi działaniami niepożądanymi 
w Części 2 były zaburzenia żołądkowo-
jelitowe, zakażenie i inwazja pasożytnicza.

• Wyniki tego badania mogą zostać 
wykorzystane przez badaczy do dalszych prac 
związanych z opracowywaniem tego leku.

• Osoby, które brały udział w tym badaniu 
i mają pytania na temat swojej indywidualnej 
opieki, proszone są o kontakt z lekarzem lub 
personelem w ośrodku badawczym.

Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa wyższych 
dawek badanego leku adalimumabu u pacjentów z wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego



Badacze poszukują lepszego sposobu leczenia 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego to zapalna choroba jelit, która 
może wywoływać wiele różnych objawów, w tym 
potrzebę nagłego lub częstego wypróżniania się, ból 
i skurcze brzucha oraz biegunkę. Objawy tej choroby 
mogą być różne u poszczególnych pacjentów.

Leki stosowane w leczeniu wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego nie działają tak samo u wszystkich 
pacjentów. U niektórych pacjentów otrzymujących 
leczenie objawy nie ustępują. Z tego powodu badacze 
szukają innych sposobów leczenia tej choroby.

Lekarze prowadzący badanie stosowali w tym 
badaniu lek o nazwie adalimumab. Badacze 
badali ten lek w wielu badaniach u osób z różnymi 
chorobami zapalnymi. Adalimumab kontroluje 
aktywność układu odpornościowego w celu pomocy 
pacjentom z chorobami zapalnymi i jest obecnie 
zatwierdzony do leczenia wrzodziejącego zapalenia 
jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do 
ciężkiego w standardowej dawce stosowanej w tym 
badaniu. Głównym celem badania było ustalenie, czy 
adalimumab był bezpieczny i skuteczny dla pacjentów 
podczas przyjmowania w wyższych dawkach niż 
obecnie zatwierdzone, i czy wystąpiły jakiekolwiek 
uboczne działania niepożądane.

To badanie było badaniem fazy III. W badaniach fazy III 
bada się potencjalne nowe leki w dużych grupach 
pacjentów cierpiących na daną chorobę. To badanie 
było prowadzone metodą „podwójnie ślepej próby”, 
co oznacza, że ani pacjenci, ani lekarze prowadzący 
badanie nie wiedzieli, która dawka adalimumabu została 
podana pacjentowi. Zapewniło to brak wpływu na wyniki 
badania. W badaniu oceniano korzyści płynące ze 
stosowania badanego leku podawanego w standardowej, 
zatwierdzonej dawce w porównaniu z wyższą dawką 
u pacjentów, u których nie nastąpiła poprawa po 
zastosowaniu innego leczenia. W badaniu sprawdzano 
również, czy po rozpoczęciu leczenia adalimumabem nie 
wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane.

1. Informacje ogólne na temat badania

1.1 Dlaczego przeprowadzono to badanie?

2



57,5%
Mężczyzn

42,5%
Kobiet
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1.2. Kiedy i gdzie prowadzono to badanie?
Badanie było prowadzone od marca 2014 roku do listopada 2019 roku w następujących krajach: Austria, 
Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Izrael, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, 
Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

2. Jakich pacjentów włączono do tego badania?
Badanie to obejmowało dwie części: Część 1 (Leczenie wprowadzające) i Część 2 (Leczenie 
podtrzymujące). Leczenie wprowadzające to pierwsza runda leczenia, której celem jest złagodzenie 
objawów i poprawa samopoczucia pacjentów. Po leczeniu wprowadzającym pacjenci kontynuowali leczenie 
podtrzymujące w ramach badania, które miało na celu kontrolowanie objawów i uniknięcie ich nasilenia.

W badaniu wzięło udział łącznie 952 dorosłych pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Spośród 
952 pacjentów 846 ukończyło Część 1 i kontynuowało udział w Części 2. Część 2 ukończyło 572 pacjentów.

Łącznie 380 pacjentów nie ukończyło badania: 193 pacjentów opuściło badanie z powodu braku poprawy 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, 90 pacjentów opuściło badanie z powodu 
działań niepożądanych, 31 pacjentów zdecydowało się wycofać z badania, 
23 pacjentów opuściło badanie w celu poddania się innej terapii 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, 8 pacjentów opuściło badanie, 
ponieważ nie przestrzegało wymogów badania, z 7 pacjentami 
utracono kontakt (pacjenci nie wrócili do ośrodka w celu dalszego 
leczenia lub badań), a 28 pacjentów opuściło badanie z innych 
powodów.

Do badania włączono dorosłych uczestników z umiarkowaną lub 
ciężką czynną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego 
utrzymującą się przez co najmniej 3 miesiące przed włączeniem 
do badania i aktualną diagnozą aktywnego wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego w trakcie leczenia wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego lub po jego zakończeniu.

W badaniu uczestniczyło więcej mężczyzn (57,5%) niż kobiet (42,5%), 
a wiek pacjentów wynosił od 18 do 75 lat.



Część 1
Leczenie wprowadzające

Część 2
Leczenie wprowadzające

Dawka standardowa

Wyższa
dawka

Dawka 
standardowa

Wyższa dawka
Pacjenci otrzymujący adalimumab 
w postaci wstrzyknięcia podskórnego

Strategia dostosowania dawki 

Tydzień 0
Rozpoczęcie badania

Tydzień 8 Tydzień 52
Zakończenie badania
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3. Jakie leki były badane?
Lekiem stosowanym w tym badaniu był adalimumab. Badanie zostało podzielone na 2 części. W Części 1 
badania (Leczenie wprowadzające) testowano dwie różne dawki leku, standardową zatwierdzoną 
dawkę do leczenia WZJG i wyższą dawkę. W Części 2 badania (leczenie podtrzymujące) badano grupę 
otrzymującą standardową zatwierdzoną dawkę do leczenia WZJG, grupę otrzymującą wyższą dawkę oraz 
grupę otrzymującą dawki wg strategii dostosowania dawki, która rozpoczynała leczenie od standardowej 
zatwierdzonej dawki, która była zwiększana do wyższej dawki, jeśli pacjent spełnił określone kryteria badania.

Poniższy schemat przedstawia sposób organizacji badania.

Na początku badania użyto programu komputerowego, aby losowo (przypadkowo) przydzielić pacjentów 
do 1 z 2 grup. Proces ten nazywa się „randomizacją”, co pomaga w wyrównaniu grup i zmniejsza różnice 
pomiędzy grupami. Randomizacja umożliwia jak najdokładniejsze porównanie wyników każdego leczenia. 
Ani pacjenci, ani lekarze prowadzący badanie nie wiedzieli, jaką dawkę badanego leku podano pacjentowi.

Lekarze prowadzący badanie podawali pacjentom różne dawki leku w zależności od grupy, do której 
zostali przydzieleni. Leki podawano pacjentom poprzez wstrzyknięcie pod skórę za pomocą strzykawki.

Po 8 tygodniach leczenia pacjenci, którzy ukończyli Część 1 (leczenie wprowadzające) zostali ponownie 
zrandomizowani przez program komputerowy do nowych grup w celu kontynuowania leczenia przez 
kolejne 44 tygodnie w Części 2 (leczenie podtrzymujące).

Pacjenci i lekarze nadal nie wiedzieli, która dawka badanego leku została podana pacjentowi.
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4. Jakie były działania niepożądane?
Działania niepożądane to niepożądane zdarzenia natury medycznej, które występują w trakcie badania. 
Mogą one, ale nie muszą być spowodowane leczeniem w ramach badania.

Działanie niepożądane uznawane jest za ciężkie, jeśli prowadzi do zgonu, zagraża życiu, powoduje 
konieczność hospitalizacji pacjenta, wydłuża pobyt pacjenta w szpitalu albo powoduje długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu.

Działania niepożądane związane z leczeniem to takie działania niepożądane, które w opinii lekarza 
prowadzącego badanie mogły mieć co najmniej potencjalny związek z lekiem badanym.

U około 4,3% pacjentów (41 pacjentów) w Części 1 i 12,2% pacjentów (103 pacjentów) w Części 2 
wystąpiły ciężkie działania niepożądane w trakcie badania. Spośród tych pacjentów łączna liczba 
pacjentów, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane uznane przez lekarza prowadzącego 
badanie za co najmniej potencjalnie związane z badanym lekiem, wynosiła 0,4% (4 pacjentów) w Części 1 
i 2,6% (22 pacjentów) w Części 2.

5 pacjentów zmarło w trakcie badania; 1 pacjent zmarł podczas Części 1 z powodu zawału serca, 
a 4 pacjentów zmarło podczas Części 2. 1 pacjent zmarł w wyniku zatorowości płucnej (zablokowanie 
tętnicy w płucach), 1 pacjent zmarł w wyniku raka przełyku, 1 pacjent zmarł w wyniku raka płuc, 
a 1 pacjent zmarł w wyniku ciężkiego zapalenia płuc z zablokowaniem tętnicy w płucu. Żaden ze zgonów 
nie został oceniony przez lekarza prowadzącego badanie jako potencjalnie związany z badanym lekiem.

W całym badaniu u pacjentów, którzy przyjmowali wyższe dawki, nie występowało więcej działań 
niepożądanych. Oznaczało to, że badanie to nie wykazało związku pomiędzy dawką badanego leku 
a liczbą działań niepożądanych, które wystąpiły u pacjentów.

Tabela na następnej stronie zawiera informacje na temat powiązanych ciężkich działań ubocznych, które 
wystąpiły u pacjentów w trakcie badania.
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Część 1: Leczenie 
wprowadzające

Część 2: Leczenie  
podtrzymujące

Standardowa 
dawka 

adalimumabu 
(379 pacjentów)

Wyższa dawka 
adalimumabu 

(573 pacjentów)

Standardowa 
dawka 

adalimumabu 
(345 pacjentów)

Wyższa dawka 
adalimumabu 

(350 pacjentów)

Strategia dostosowania 
dawki adalimumabu 

(151 pacjentów)

Liczba pacjentów, 
u których wystąpiły 
ciężkie działania 
niepożądane 
związane z leczeniem

3 (0,8%  
pacjentów)

1 (0,2%  
pacjentów)

9 (2,6%  
pacjentów)

9 (2,6%  
pacjentów)

4 (2,6%  
pacjentów)

• Zaburzenia 
układu 
krwionośnego 
i węzłów 
chłonnych

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

2 (0,6%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

• Zaburzenia oczu 0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

• Zaburzenia 
żołądkowo-
jelitowe

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

2 (0,6%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

1 (0,7%  
pacjentów)

• Zakażenie 2 (0,5%  
pacjentów)

1 (0,2%  
pacjentów)

3 (0,9%  
pacjentów)

2 (0,6%  
pacjentów)

1 (0,7%  
pacjentów)

• Badania 
(nieprawidłowe 
wyniki badań 
krwi)

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

• Zaburzenia 
nerek i układu 
moczowego

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,7%  
pacjentów)

• Zaburzenia 
mięśni, szkieletu 
lub tkanek

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

• Zaburzenia 
układu 
nerwowego

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

1 (0,7%  
pacjentów)

• Zaburzenia 
oddechowe 
(związane 
z oddychaniem)/
zaburzenia klatki 
piersiowej

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

• Zaburzenia skóry 
i tkanek

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

1 (0,7%  
pacjentów)

• Guzy 
(nienowotworowe, 
rak, w tym torbiele 
i polipy)

1 (0,3%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

1 (0,3%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)
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Część 1: Leczenie 
wprowadzające

Część 2: Leczenie  
podtrzymujące

Standardowa 
dawka 

adalimumabu 
(379 pacjentów)

Wyższa dawka 
adalimumabu 

(573 pacjentów)

Standardowa 
dawka 

adalimumabu 
(345 pacjentów)

Wyższa dawka 
adalimumabu 

(350 pacjentów)

Strategia 
dostosowania 

dawki adalimumabu 
(151 pacjentów)

Liczba pacjentów, 
którzy przerwali 
przyjmowanie leku 
badanego z powodu 
wystąpienia działań 
niepożądanych 
związanych 
z leczeniem

4 (1,1%  
pacjentów)

11 (1,9%  
pacjentów)

12 (3,5%  
pacjentów)

16 (4,6%  
pacjentów)

7 (4,6%  
pacjentów)

Powody 
przerwania 
przyjmowania 
leku

Rak skóry, 
opryszczka, 
zaczerwienienie 
w miejscu 
wstrzyknięcia, 
łuszczycowe 
zapalenie skóry 
(choroba skóry 
podobna do 
łuszczycy)

Obrzęk 
naczynioruchowy 
(obrzęk skóry), 
dreszcze, zakażenie 
bakteriami 
clostridium difficile 
(bakterie, które 
mogą powodować 
biegunkę i zapalenie 
jelita grubego), 
biegunka, egzema, 
nadwrażliwość, 
nadwrażliwość 
w miejscu 
wstrzyknięcia, 
ból w miejscu 
wstrzyknięcia, 
reakcja w miejscu 
wstrzyknięcia, 
obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia, 
swędzenie, 
zapalenie 
płuc, gruźlica, 
pogorszenie się 
WZJG

Podwyższony poziom 
kreatyniny we krwi 
(produkt rozpadu 
mięśni we krwi), 
zakażenie bakterią 
clostridium difficile, 
spadek liczby 
neutrofili (białych 
krwinek), choroby 
wątroby i dróg 
żółciowych, rumień 
(zaczerwienienie 
skóry), podwyższony 
poziom enzymów 
wątrobowych 
(wskazujący na 
zapalenie lub 
uszkodzenie 
wątroby), leukopenia 
(niska liczba białych 
krwinek), linijna 
IgA dermatoza 
pęcherzowa 
(pęcherze skórne), 
zapalenie mięśni, 
zespół nerczycowy 
(zaburzenie nerek 
powodujące 
występowanie zbyt 
dużej ilości białka 
w moczu), zanik 
wzroku (uszkodzenie 
nerwu w oku), obrzęk 
w pobliżu miejsca 
wstrzyknięcia, 
trombocytoza (mała 
liczba płytek krwi), 
pogorszenie się 
WZJG

Ból stawów, zawroty 
głowy, ptoza 
(opadanie powieki), 
włóknienie (guzy 
tkanek miękkich), 
dyskomfort w głowie, 
niedoczulenie 
(drętwienie skóry), 
leukopenią, zespół 
toczniopodobny, 
mononeuropatia 
(uszkodzenie 
pojedynczego nerwu 
powodujące ból, 
utrata mobilności 
lub drętwienie), 
ból kończyn, 
parestezje (uczucie 
mrowienia), ostre 
odmiedniczkowe 
zapalenie nerek 
(bakteryjne zakażenie 
powodujące 
zapalenie nerek), 
wysypka, podrogowa 
dermatoza krostkowa 
(choroba skóry, 
w której wypryski 
lub pęcherze 
wypełnione ropą 
tworzą się pod górną 
warstwą skóry), 
zapalenie migdałków, 
powodujące ból 
gardła, gruźlica, 
pogorszenie się 
WZJG

Przewlekły zapalny 
pemfigoid  
demielinizacyjny 
(rzadka choroba  
autoimmunologiczna  
powodująca 
powstawanie 
pęcherzy i wysypek), 
mała liczba białych 
krwinek, zapalenie 
płuc, poliradikulo-
neuropatia (powolnie 
rozwijająca się  
choroba układu 
odpornościowego, 
która powoduje 
objawy takie jak  
stopniowe  
osłabienie lub zmiany 
czucia w rękach bądź 
nogach), wysypka, 
posocznica (skrajna 
odpowiedź  
organizmu na  
zakażenie),  
pogorszenie się 
WZJG

Liczba działań 
niepożądanych 
związanych 
z leczeniem, 
prowadzących 
do zgonu

0 (0,0% 
pacjentów)

0 (0,0% 
pacjentów)

0 (0,0% 
pacjentów)

0 (0,0% 
pacjentów)

0 (0,0% 
pacjentów)

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu powiązanych 
ciężkich działań niepożądanych, oraz wszelkich powiązanych ciężkich działań niepożądanych, które 
doprowadziły do zgonu.
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Część 1: Leczenie 
wprowadzające

Część 2: Leczenie  
podtrzymujące

Standardowa 
dawka 

adalimumabu 
(379 pacjentów)

Wyższa dawka 
adalimumabu 

(573 pacjentów)

Standardowa 
dawka 

adalimumabu 
(345 pacjentów)

Wyższa dawka 
adalimumabu 

(350 pacjentów)

Strategia 
dostosowania 

dawki 
adalimumabu 

(151 pacjentów)

Liczba pacjentów, 
u których wystąpiło 
co najmniej 
jedno działanie 
niepożądane 
związane 
z leczeniem

83 (21,9%  
pacjentów)

149 (26,0%  
pacjentów)

89 (25,8%  
pacjentów)

117 (33,4%  
pacjentów)

49 (32,5%  
pacjentów)

Częste działania niepożądane związane z leczeniem
Działania uboczne związane z leczeniem, występujące u co najmniej 4% pacjentów

Kaszel, uczucie 
zimna, wypadanie 
włosów, ból 
głowy, ból stawów, 
nudności, wysypka

Przeziębienie, 
kaszel, zawroty 
głowy, uczucie 
przeziębienia, 
wypadanie 
włosów, ból 
głowy, swędzenie 
w miejscu 
wstrzyknięcia, 
ból w miejscu 
wstrzyknięcia, 
reakcja w miejscu 
wstrzyknięcia, 
zaczerwienienie 
w miejscu 
wstrzyknięcia, 
obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia, ból 
stawów, nudności, 
ból w okolicy jamy 
ustnej i gardła 
(ból w gardle 
bezpośrednio za 
językiem), wysypka, 
zaczerwienienie 
skóry, wymioty

Przeziębienie, ból 
stawów, wysypka, 
zakażenie górnych 
dróg oddechowych

Astenia (osłabienie 
fizyczne lub 
brak energii), 
przeziębienie, 
kaszel, egzema, 
grypa, wypadanie 
włosów, ból głowy, 
podwyższony 
poziom 
aminotransferazy 
asparaginianowej 
(AST) (może 
wskazywać na 
chorobę lub 
uraz wątroby), 
swędzenie, ból 
stawów, wysypka, 
zakażenie górnych 
dróg oddechowych, 
pogorszenie WZJG

Przeziębienie,  
hipertransami-
nazemia  
(wysoki poziom  
określonych 
enzymów 
wątrobowych we 
krwi), wysypka

U około 53% pacjentów (505 pacjentów) w Części 1 i u 72,8% (616 pacjentów) w Części 2 wystąpiły działania 
niepożądane w trakcie badania. Łączna liczba pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane uznane 
przez lekarza prowadzącego badanie za co najmniej potencjalnie związane z badanym lekiem, wynosiła 24,4% 
(232 pacjentów) w Części 1 i 30,1% (255 pacjentów) w Części 2.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące częstych działań niepożądanych związanych 
z leczeniem, występujących w tym badaniu (u przynajmniej 4 lub więcej pacjentów).
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5. Jakie były ogólne wyniki tego badania?
Badanie zostało ukończone zgodnie z planem. Głównym celem tego badania było sprawdzenie, jak pacjenci 
reagują na różne dawki adalimumabu po 8 tygodniach (Część 1) i 44 tygodniach (Część 2) leczenia. Odpowiedź 
na leczenie (remisja kliniczna) opierała się na systemie oceny określanym jako pełna ocena w skali Mayo, który 
obejmuje cztery kategorie: częstość oddawania stolca, krwawienie z odbytu, ocenę endoskopową (podczas 
której do odbytnicy wprowadza się długą elastyczną rurkę z małą kamerą wideo, która umożliwia rejestrowanie 
filmów i obrazów do przeglądu) oraz ocenę przez lekarza prowadzącego badanie.

W Części 1 wyniki badania wykazały, że standardowe i wyższe dawki dawały mniej więcej taki sam efekt, 
jeśli chodzi o liczbę pacjentów osiągających remisję kliniczną po 8 tygodniach leczenia. 11,6% pacjentów 
otrzymujących standardową dawkę (44 pacjentów) i 13,8% pacjentów otrzymujących wyższą dawkę 
(79 pacjentów) osiągnęło remisję kliniczną w tygodniu 8.

W Części 2 badania analizowano wyniki pacjentów, którzy osiągnęli remisję kliniczną pod koniec Części 1, aby 
sprawdzić, u ilu z tych pacjentów wystąpiła remisja kliniczna pod koniec Części 2. Stwierdzili oni, że remisja 
kliniczna w tygodniu 52 wystąpiła u większej liczby pacjentów przyjmujących wyższą dawkę niż u pacjentów 
przyjmujących standardową dawkę lub pacjentów w grupie dostosowania dawki. U 52% pacjentów 
otrzymujących wyższą dawkę (91 pacjentów) w porównaniu z 41,7% pacjentów otrzymujących standardową 
dawkę (91 pacjentów) i 36,5% pacjentów w grupie ze zmienioną dawką (27 pacjentów) nadal wystąpiła  
remisja kliniczna w tygodniu 52.

Liczba i częstość występowania działań niepożądanych w grupach dawkowania była taka sama, jak 
oczekiwana u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu od umiarkowanego do 
ciężkiego leczonych adalimumabem. Wyższe dawki adalimumabu nie wywoływały u pacjentów większej liczby 
działań niepożądanych niż standardowe dawki lub dawki stosowane w grupie dostosowania dawki.

6. W jaki sposób badanie pomogło pacjentom i badaczom?
Badanie to wykazało, że adalimumab pozostaje bezpieczny i skuteczny u pacjentów z WZJG. Wykazano, że 
remisja kliniczna występowała mniej więcej z taką samą częstotliwością u pacjentów, którym podawano 
wyższe i standardowe dawki podczas części leczenia wprowadzającego, ale wyższe dawki były bardziej 
skuteczne w osiąganiu remisji klinicznej podczas części leczenia podtrzymującego w porównaniu z dawką 
standardową i dawkami stosowanymi w grupie dostosowania dawki.

W niniejszym podsumowaniu przedstawiono wyłącznie wyniki uzyskane w tym badaniu; mogą one różnić się 
od wyników innych badań.

7. Czy planowane są jakieś badania w przyszłości?
Obecnie prowadzone są liczne badania nad stosowaniem adalimumabu w leczeniu szerokiego zakresu 
schorzeń.

8. Kto jest sponsorem tego badania?
Sponsorem omawianego badania jest spółka AbbVie. Niniejsze podsumowanie zostało zweryfikowane pod 
kątem czytelności przez grupę zajmującą się działaniami na rzecz pacjentów. 
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9. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat tego 
badania?

Tytuł badania Randomizowane, wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą podwójnie 
ślepej próby, mające na celu ocenę schematów dawkowania adalimumabu 
w porównaniu ze standardowym schematem leczenia wprowadzającego 
i podtrzymującego u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego 
o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego 
(A Double-Blind, Randomized, Multicenter Study of Higher Versus Standard 
Adalimumab Dosing Regimens for Induction and Maintenance Therapy in
Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis)

Numer protokołu M14-033

Clinicaltrials.gov NCT02065622
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065622?term=M14-
033&draw=2&rank=1

Nr EudraCT 2013-001682-16
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query= 
2013-001682-16

Sponsor badania AbbVie
Numer telefonu: (800) 633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Dziękujemy

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

Uczestnicy badania klinicznego przyczyniają się do postępów w nauce!

12-10-2020. Niniejszy dokument zawiera informacje znane w dniu jego sporządzenia.
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