
Souhrn výsledků klinického hodnocení
Pro laickou veřejnost

Souhrnný přehled
• Crohnova nemoc (CN) je dlouhodobé 

onemocnění střev, které způsobuje zánět 
kterékoli části gastrointestinálního traktu.

• Příznaky se u jednotlivých osob liší a v průběhu 
času se může měnit jejich závažnost. Zvýšení 
závažnosti se nazývá vzplanutí.

• Důvod, proč lidé trpí Crohnovou chorobou, není 
znám, ale výzkumní pracovníci se domnívají, že je 
to způsobeno kombinací důvodů, které zahrnují 
genetiku a imunitní systém těla.

• V této studii zkoušející lékaři (zkoušející) testovali 
lék zvaný adalimumab k léčbě příznaků Crohnovy 
nemoci.

• Studie byla provedena ve dvou částech. První 
části se zúčastnilo 514 dospělých. Druhé části 
se zúčastnilo 218 dospělých, kteří dokončili první 
část.

• Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda vyšší 
dávka adalimumabu v 1. části zlepšila příznaky 
pacienta lépe než standardní dávka po dobu 
12 týdnů.

• Příznaky pacientů byly hodnoceny po 4 týdnech 
léčby pomocí indexu aktivity Crohnovy nemoci 

(CDAI), kterým se měří příznaky, jako je bolest 
břicha, pohoda, komplikace a změna hmotnosti.

• Zkoušející lékaři používali kameru (endoskopii) k 
vyšetření střev pacientů po 12 týdnech léčby. U 
pacientů, kteří užívali vyšší dávku adalimumabu v 
1. části nedošlo ke zlepšení skóre CDAI ani skóre 
endoskopie ve srovnání s pacienty, kteří užívali 
standardní dávku.

• Vedlejší účinky se vyskytly u přibližně 25,1 % 
pacientů (129 pacientů) v 1. části a u 28,4 % 
pacientů (62 pacientů) v 2. části. Nejčastějšími 
vedlejšími účinky bylo zarudnutí v místě vpichu, 
svědění v místě vpichu a artralgie (bolest 
kloubů) v 1. části a dermatitida (svědění, suchá 
kůže nebo vyrážka), nazofaryngitida (běžné 
nachlazení), nevolnost a vyrážka v 2. části.

• Výsledky tohoto klinického hodnocení výzkumní 
pracovníci mohou použít k dalšímu vývoji tohoto 
léku.

• Pokud jste se tohoto klinického hodnocení 
účastnil/a a máte nějaké otázky týkající se 
Vaší individuální péče, kontaktujte lékaře nebo 
personál výzkumného pracoviště.

Klinické hodnocení, jehož cílem je zjistit, jak účinný a bezpečný je lék obsahující 
hodnocený přípravek adalimumab, který se používá při léčbě pacientů se středně 
závažnou až závažnou Crohnovou nemocí
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Výzkumní pracovníci hledají lepší způsob léčby 
Crohnovy nemoci. Crohnova nemoc je zánětlivé 
onemocnění střev, které může způsobit mnoho různých 
příznaků, včetně bolesti žaludku, průjmu, únavy a úbytku 
hmotnosti. Příznaky se u každého pacienta liší.

Léky používané k léčbě Crohnovy nemoci nepůsobí u 
všech pacientů stejně. U některých pacientů se příznaky 
nezlepšují. Z tohoto důvodu se výzkumní pracovníci 
snaží objevit různé léky k léčbě této nemoci.

Zkoušející lékaři v této studii používali lék zvaný 
adalimumab. Výzkumní pracovníci testovali tento 
lék v mnoha studiích u lidí s různými zánětlivými 
onemocněními a adalimumab je v současné době 
schválen k léčbě středně závažné až závažné Crohnovy 
nemoci. Adalimumab přispívá ke kontrole aktivity 
imunitního systému a pomáhá tak pacientům se 
zánětlivým onemocněním. Hlavním cílem studie bylo 
zjistit, zda je adalimumab bezpečný a účinný pro 
pacienty, kteří užívají vyšší dávky, než je v současnosti 
schváleno, a zda se u těchto pacientů vyskytly nějaké 
nežádoucí vedlejší účinky.

Tato studie byla studie fáze 3. Výzkumné studie fáze 3 
zkoumají nové možnosti léčby u velkého počtu pacientů 
s určitým onemocněním. Studie byla také „dvojitě 
zaslepená“, což znamená, že ani pacienti, ani zkoušející 
lékaři nevěděli, kdo dostal dávku adalimumabu.

Studie zkoumala přínosy hodnoceného přípravku 
podávaného ve standardní schválené dávce ve srovnání 
s vyšší dávkou u pacientů, kteří se nezlepšili při jiné 
léčbě. Studie také zkoumala jakékoli vedlejší účinky po 
zahájení léčby adalimumabem.

1. Obecné informace o klinickém hodnocení

1.1. Jaký byl hlavní cíl tohoto klinického hodnocení?
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1.2. Kdy a kde klinické hodnocení probíhalo?

Toto klinické hodnocení probíhalo od května 2014 do ledna 2020 v následujících zemích: Rakousko, 
Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Izrael, Itálie, Nizozemsko, Polsko, 
Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie a Spojené státy.

2. Jací pacienti byli zařazeni do tohoto klinického 
hodnocení?

Tato studie zahrnovala dvě části, 1. část (indukční) a 2. část (udržovací). Indukce byla prvním kolem léčby, 
která měla za cíl zlepšení příznaků a zlepšení pocitů pacientů. Po indukční léčbě pacienti pokračovali ve 
studii v udržovací léčbě, aby se příznaky udržely pod kontrolou a zabránilo se jejich zhoršení.

Klinického hodnocení se zúčastnilo celkem 514 dospělých 
pacientů s Crohnovou nemocí. Z 514 pacientů jich 479 dokončilo 
1. část. Z těch pacientů, kteří dokončili 1. část, bylo do 2. části 
zařazeno 218 dospělých pacientů. Po zahájení této studie a po 
ukončení indukční léčby se pacienti mohli účastnit samostatné 
studie pro udržovací léčbu. Tato studie byla poté změněna 
(upravena), aby umožnila pacientům podstoupit v rámci této studie 
udržovací léčbu, což vysvětluje, proč byl nábor pacientů do 2. části 
nižší.

Pro účast ve studii museli mít pacienti potvrzenou diagnózu 
středně závažné až závažné Crohnovy nemoci na základě skóre 
indexu aktivity Crohnovy nemoci (CDAI) po dobu 3 nebo více 
měsíců, a to i po léčbě steroidy nebo jinými léky.

Klinického hodnocení se zúčastnilo více žen (52 %) než mužů (48 %) a pacienti byli ve věku od 18 do 73 let.

48 %
Mužů

52 %
Žen
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Standardní dávka

Úprava léčebné dávky

Strategie upravené dávky

Část 1: Zavedení Část 2: Údržba

Pacienti dostanou
adalimumab jako
podkožní injekci

Vyšší dávka

Týden 0
Začátek 
studie    

Týden 12    Týden 56
Konec
studie
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3. Jaké léky se zkoumaly?
Lék zkoumaný v tomto klinickém hodnocení se nazývá adalimumab. Studie byla rozdělena do 2 částí. V 
1. části (indukční) se ve studii testovaly dvě různé dávky léku, standardně schválené dávky pro Crohnovu 
nemoc a vyšší dávky. Ve 2. části (udržovací) se ve studii testovala skupina s klinicky upraveným dávkováním 
ve srovnání se skupinou se strategicky upraveným dávkováním. Ve skupině s klinicky upraveným 
dávkováním by se na základě vyhodnocení příznaků a krevních testů mohlo dávkovací schéma zvyšovat 
z každých dvou týdnů na každý týden. Ve skupině se strategicky upraveným dávkováním by se dávkovací 
schéma mohlo změnit z každého druhého týdne na každý týden, a to na základě stejných příznaků a 
krevních testů ve skupině s klinicky upravenou dávkou plus krevními testy na hladiny adalimumabu.

Diagram níže zobrazuje, jak bylo klinické hodnocení organizováno.

Na začátku studie byl použit počítačový program k náhodnému zařazení pacientů do 1 ze 2 skupin. 
Tento proces se nazývá „randomizace“, což pomáhá zajistit rovnost skupin a snižovat rozdíly mezi nimi. 
Randomizace umožňuje co nejpřesnější porovnání výsledků každé léčby. Ani pacienti, ani zkoušející lékaři 
nevěděli, jakou dávku hodnoceného přípravku pacienti dostali.

Pacientům byly podávány různé dávky adalimumabu v závislosti na tom, do které skupiny byli zařazeni. 
Hodnocený přípravek byl podáván pacientům injekčně pod kůži pomocí injekční stříkačky.

Po 12 týdnech léčby byli pacienti, kteří dokončili 1. část (indukční), znovu randomizováni počítačovým 
programem do nových skupin, aby ve 2. části (udržovací) pokračovali v léčbě po dobu dalších 44 týdnů. 
Pacienti ani zkoušející lékaři stále nevěděli, která dávka hodnoceného přípravku byla podána.
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4. Jaké byly vedlejší účinky?
Vedlejší účinky jsou nežádoucí zdravotní události, o nichž se zkoušející lékař domnívá, že přinejmenším 
možná souvisí s hodnoceným přípravkem.

Vedlejší účinek je závažný, pokud vede k úmrtí, je život ohrožující, má za následek hospitalizaci, vede k 
dlouhodobé hospitalizaci nebo způsobuje dlouhodobou invaliditu.

Závažné vedlejší účinky se vyskytly u 0,6 % pacientů (3 pacientů) v 1. části a u 1,4 % pacientů (3 pacientů) 
v 2. části.

1,0 % pacientů (5 pacientů) v 1. části a 2,8 % pacientů (6 pacientů) ve 2. části přestalo hodnocený 
přípravek užívat kvůli vzniku vedlejších účinků během klinického hodnocení.

Během klinického hodnocení nezemřel žádný pacient.

V tabulce níže jsou uvedeny informace týkající se závažných vedlejších účinků, které se u pacientů 
během klinického hodnocení vyskytly, a také vedlejších účinků, které měly za následek ukončení léčby 
hodnoceným přípravkem.

1. část: Indukční 2. část: Udržovací
Standardní dávka 

adalimumabu 
(206 pacientů)

Vyšší dávka 
adalimumabu 
(308 pacientů)

Klinicky 
upravená dávka 
(109 pacientů)

Strategie 
upravené dávky 
(109 pacientů)

Počet pacientů se závažnými 
nežádoucími účinky

3 (1,5 % pacientů) 0 (0,0 % pacientů) 0 (0,0 % pacientů) 3 (2,8 % pacientů)

• Amnézie (částečná nebo úplná 
ztráta paměti)

1 (0,5 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Celulitida (kožní infekce) a absces 
končetin (oteklá oblast tkáně 
obsahující hnis)

1 (0,5 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Plané neštovice 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,9 %)

• Léková vyrážka (léková reakce v 
podobě kožní vyrážky)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,9 %)

• Intestinální tuberkulóza (infekce 
břišních orgánů)

1 (0,5 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Mononukleóza (vir způsobující 
bolest v krku a horečku) a sepse 
(extrémní reakce těla na infekci)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (0,9 %)

Počet pacientů, kteří přestali užívat 
hodnocený přípravek kvůli vzniku 
vedlejších účinků

1 (0,5 %) 4 (1,3 %) 1 (0,9 %) 5 (4,6 %)

• Důvody pro zastavení Intestinální 
tuberkulóza 
(infekce 
břišních 
orgánů)

Zubní kaz, 
erytém 
(zarudnutí), 
reakce v 
místě vpichu 
injekce, herpes, 
trichorrhexie 
(lámavost vlasů)

Zhoršení 
Crohnovy 
nemoci

Plané neštovice, 
léková erupce 
(léková reakce 
v podobě 
kožní vyrážky), 
horečka, 
svědění, 
psoriáza, kožní 
plak (oblasti 
červené, 
vyvýšené a 
šupinaté kůže)

Počet vedlejších účinků, které měly 
za následek smrt

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
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1. část: Indukční 2. část: Udržovací

Standardní dávka 
adalimumabu 
(206 pacientů)

Vyšší dávka 
adalimumabu 
(308 pacientů)

Klinicky upravená 
dávka 

(109 pacientů)

Strategie 
upravené dávky 
(109 pacientů)

Počet pacientů nejméně s jedním 
vedlejším účinkem

54 (26,2 % 
pacientů)

75 (24,4 % 
pacientů)

29 (26,6 % 
pacientů)

33 (30,3 % 
pacientů)

Časté vedlejší účinky
Související vedlejší účinky vyskytující se nejméně u 3 pacientů v kterékoli skupině

Artralgie 
(bolest kloubů), 
závrať, erytém 
(zarudnutí), 
únava, bolest 
hlavy, bolest v 
místě vpichu, 
reakce v 
místě vpichu, 
zarudnutí v místě 
vpichu, otok v 
místě vpichu, 
nevolnost, 
neuroder- 
matitida 
(svědění nebo 
šupinatění kůže), 
orofaryngeální 
bolesti (bolest 
v zadní části 
hrdla), bolest 
končetin

Artralgie (bolest 
kloubů), astenie 
(abnormální 
nedostatek 
energie), erytém 
(zarudnutí), 
horečka, bolest 
hlavy, podlitiny 
v místě vpichu, 
svědění v místě 
vpichu, reakce 
v místě vpichu, 
zarudnutí v 
místě vpichu, 
otok v místě 
vpichu, svědění, 
nazofaryngitida 
(běžné 
nachlazení), 
nevolnost, 
orální herpes, 
orofaryngeální 
bolest (bolest v 
krku), vyrážka, 
infekce horních 
dýchacích 
cest, kopřivka, 
snížený počet 
bílých krvinek

Nazofaryngitida 
(běžné 
nachlazení), 
nevolnost, 
vyrážka

Dermatitida 
(svědění, 
suchá kůže 
nebo vyrážka)

Během studie mělo vedlejší účinky přibližně 25,1 % pacientů (129 pacientů) v 1. části a 28,4 % pacientů 
(62 pacientů) ve 2. části. V tabulce níže jsou uvedeny informace týkající se častých vedlejších účinků 
(vyskytující se nejméně u 3 či více pacientů) v tomto klinickém hodnocení. Nejčastějšími vedlejšími účinky 
byly zarudnutí v místě vpichu, svědění v místě vpichu a artralgie (bolest kloubů) v 1. části a dermatitida 
(svědění, suchá kůže nebo vyrážka), nazofaryngitida (běžné nachlazení), nevolnost a vyrážka v 2. části.

V celé studii pacienti, kteří užívali vyšší dávky, nemuseli nutně trpět více vedlejšími účinky. Tím se ukázalo, 
že v této studii nebyla zjištěna souvislost mezi dávkou a počtem vedlejších účinků u pacientů.
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5. Jaké byly celkové výsledky klinického hodnocení?
Klinické hodnocení bylo dokončeno dle plánu. Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda pacienti, kterým byla 
podána vyšší dávka adalimumabu v 1. části, reagovali na léčbu lépe než pacienti, kteří dostávali standardní 
dávku.

Po 4 týdnech léčby byla odpověď pacienta na léčbu hodnocena pomocí indexu aktivity Crohnovy nemoci 
(CDAI), kterým se měří příznaky pacienta, jako je bolest břicha, pohoda, komplikace a změna hmotnosti. 
Celkem 43,5 % pacientů, kteří užívali vyšší dávku, mělo po 4 týdnech léčby lepší skóre CDAI ve srovnání se 
43,7 % pacientů, kteří užívali standardní dávku.

Po 12 týdnech léčby (na konci 1. části) byla odpověď pacienta na léčbu hodnocena endoskopicky, kdy 
byla použita malá kamera k vyšetření střev pacienta a měření počtu a velikosti vředů a procenta povrchu 
postiženého Crohnovou chorobou. U 42,9 % pacientů, kteří užívali vyšší dávku, došlo po 12 týdnech léčby 
ke zlepšení endoskopického skóre ve srovnání s 39,3 % pacientů, kteří užívali standardní dávku.

Zkoušející lékaři zjistili, že pacienti ve skupině, která užívala vyšší dávku adalimumabu, neměli ve 4. nebo 
12. týdnu lepší odpověď na léčbu ve srovnání s pacienty ve skupině, která užívala standardní dávku.

Počet a frekvence vedlejších účinků byly podobné jako u pacientů se středně závažnou až závažnou 
Crohnovou chorobou. Vyšší dávky nezpůsobily pacientům více vedlejších účinků než nižší dávky.

6. Jakým způsobem klinické hodnocení pomohlo 
pacientům a výzkumným pracovníkům?

Tato studie prokázala, že adalimumab zůstává pro pacienty s Crohnovou chorobou bezpečný a účinný.  
Bylo prokázáno, že odpověď na léčbu je během indukční části léčby přibližně stejná u pacientů, kterým 
byly podávány vyšší i standardní dávky.

Tento přehled uvádí výsledky pouze tohoto klinického hodnocení, které se mohou lišit od výsledků jiných 
klinických hodnocení.

7. Plánují se v budoucnu nějaká další klinická hodnocení?
V současnosti probíhá mnohonásobné klinické hodnocení adalimumabu na široké spektrum onemocnění.

8. Kdo toto klinické hodnocení sponzoroval?
Zadavatelem tohoto klinického hodnocení byla společnost AbbVie. Text v tomto přehledu posoudila z 
hlediska srozumitelnosti pro pacienty skupina hájící zájmy pacientů.
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Název klinického 
hodnocení

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící vyšší dávky a  
režimy dávkování adalimumabu při indukční a udržovací léčbě u pacientů se  
středně závažnou až závažnou aktivní Crohnovou chorobou a důkazem o  
slizniční ulceraci (A Multicenter, Randomized, Double-Blind Study to Evaluate  
Higher Versus Standard Adalimumab Dosing Regimens for Induction and  
Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn’s  
Disease and Evidence of Mucosal Ulceration)

Číslo protokolu: M14-115

Clinicaltrials.gov NCT02065570
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065570?term=NCT02065570& 
draw=2&rank=1

EudraCT 2013-001746-33
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-001746-33

Zadavatel klinického 
hodnocení

AbbVie, Inc.
Telefon: +1 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Děkujeme Vám!

Společnost AbbVie by všem účastníkům ráda poděkovala za jejich 
čas a úsilí, které věnovali tomuto klinickému hodnocení.

Účastníci klinického hodnocení přispívají k vědeckému pokroku!

02-02-2021. Tento dokument obsahuje informace známé v době vypracování tohoto dokumentu.

9. Kde mohu získat více informací o tomto klinickém hodnocení?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065570?term=NCT02065570&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065570?term=NCT02065570&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-001746-33
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

