
Обобщение на резултатите  
от клиничното изпитване

За неспециалисти

Общо резюме
• Псориатичният артрит е заболяване, което 

причинява болка, скованост и подуване на ставите.

• Псориатичният артрит е дълготраен и може да има 
промени в тежестта с течение на времето. Периоди 
на по-тежки симптоми се наричат „пристъпи“.

• Причината, поради която хората имат 
псориатичен артрит, е неизвестна, но 
изследователите смятат, че това се причинява 
от комбинация от причини, които включват 
генетични фактори, имунната система на 
организма и външни фактори, които могат да 
предизвикат заболяването.

• Проучването се проведе от август 2016 г. до  
март 2020 г. в 14 страни.

• Това проучване имаше две части. В проучването 
са участвали общо 246 възрастни пациенти с 
активен псориатичен артрит, 227 от които са 
завършили Част 1 и са продължили в Част 2. 

• В Част 1 пациентите бяха разпределени 
произволно (на случаен принцип) в две групи. 
Едната група е получавала метотрексат, дозата на 
която се е увеличила до най-високата поносима 
доза. Във втората група на пациентите е даван 
адалимумаб заедно с по-ниска доза на метотрексат.

• В Част 2 пациентите са били разпределени 
в четири групи, в зависимост от това колко 
ефективно е било тяхното лечение в Част 1. 

• Основната цел на това проучване е да се види 
как пациентите са отговорили на адалимумаб, 
когато са добавени към лечение с по-ниска 
доза на метотрексат спрямо повишена доза на 
метотрексат, както е определено от процента 
на пациентите, които са достигнали минимална 
активност на заболяването (MDA) в Част 1 на 
проучването. 

• Изследователите са установили, че 41,5% от 
пациентите, които са получавали адалимумаб 
и метотрексат, са постигнали MDA в сравнение 
с 13,1% от пациентите, които са получавали 
метотрексат. 

• Резултатите от проучването могат да бъдат 
използвани от изследователите за по-нататъшно 
разработване на адалимумаб. 

• Ако сте участвали в това проучване и желаете да 
видите резултатите си, свържете се с лекаря или 
персонала във Вашия център по проучването.

Проучване за установяване колко ефективен и безопасен е адалимумаб  
в сравнение с метотрексат при лечение на възрастни пациенти  
с псориатичен артрит
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Изследователите искат да научат повече за настоящите 
лечения за заболяване, наречено псориатичен артрит. 
Псориатичният артрит е дълготрайно възпалително 
заболяване, което засяга от 0,3% до 1% от населението 
на света. Това заболяване причинява болка, скованост и 
подуване на ставите. Точната причина за псориатичния 
артрит е неизвестна. Изследователите считат, че се 
причинява от комбинация от причини, които включват 
генетични фактори, имунната система на организма и 
външни фактори, които могат да предизвикат заболяването. 

Няма лечение за псориатичен артрит, но изследователите 
научават повече за настоящите лечения за псориатичен 
артрит, включително метотрексат и адалимумаб, които 
контролират активността на имунната система за 
облекчаване на симптомите на пациентите.

Основната цел на проучването е да се установи дали 
добавянето на адалимумаб към лечение с по-ниска доза 
на метотрексат ще даде по-добри резултати, отколкото 
повишаването на дозата на метотрексат самостоятелно 
при възрастни пациенти с псориатичен артрит. 
Изследователите планират това проучване като открито 
рандомизирано проучване от фаза 4.

• Проучвания от фаза 4 изпитват лечения, които вече са одобрени за лечение на пациенти с клинично 
състояние или заболяване. В това проучване от фаза 4 лекарите по проучването продължиха да тестват 
ползите от адалимумаб с метотрексат спрямо повишена доза на метотрексат при пациенти с псориатичен 
артрит. Лекарите по проучването също така докладват нежелани реакции, които пациентите може да са имали 
след лечение с изпитваното лекарство(а). Нежелани реакции са медицински събития, за които лекарите по 
проучването считат, че има най-малка вероятност да са свързани с лечението с изпитваното лекарство.

• Проучването е „открито“, което означава, че както пациентите, така и лекарите по проучването са 
знаели кое лечение е дадено на пациентите.

• Това проучване е било също така рандомизирано, което означава, че за случайно (на случаен 
принцип) включване на пациентите в различни групи е използвана компютърна програма. Този процес 
се нарича „рандомизация“, което помага групите да бъдат сходни и намалява разликите между групите. 
Рандомизацията позволява резултатите от всяко лечение да бъдат сравнени възможно най-точно.

Резюмето включва само резултатите от това проучване, които могат да бъдат различни от резултатите от 
други проучвания.

1. Обща информация за проучването

1.1. Каква е основната цел на това проучване?
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1.2. Кога и къде е проведено проучването?
Това проучване се проведе от август 2016 г. до март 2020 г. в следните държави: Австралия, Бразилия, 
България, Канада, Колумбия, Чешката република, Германия, Италия, Полша, Пуерто Рико, Катар, Испания, 
Обединеното кралство и Съединените щати.

2. Какви пациенти са включени  
в това проучване?

В проучването са включени общо 246 възрастни пациенти с активен 
псориатичен артрит. От тях 245 пациенти получиха лечение. Общо 
227 пациенти завършиха Част 1 и продължиха в Част 2.

В проучването участват еднакъв брой мъже (50%) и жени (50%) 
и пациенти на възраст от 18 до 76 години. Средната възраст на 
пациентите беше 50,1 години.

За да участват в проучването, пациентите трябва да са били 
диагностицирани с псориатичен артрит най-малко 4 седмици преди 
началото на проучването и да са били лекувани с метотрексат 15 mg 
седмично в продължение на най-малко 4 седмици.

Пациентите не можеха да участват, ако имаха известна чувствителност 
към адалимумаб или имаха анамнеза за непоносимост към метотрексат.
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3. Какви лекарства са обхванати в проучването?
Лекарствата в това проучване бяха наречени адалимумаб и метотрексат. Лекарите по проучването тестваха 
адалимумаб, приеман заедно с метотрексат, а също и метотрексат, приеман самостоятелно в доза, която 
се е увеличила с течение на времето. Проучването е разделено на 2 части, всяка от които продължава 
16 седмици. Част 1 има за цел да се види как пациентите са отговорили на лечението с адалимумаб с 
метотрексат спрямо повишена доза на метотрексат. Реакцията на пациента към тези лекарства се измерва  
с минимална активност на заболяването (MDA). MDA се постига, когато пациентът има ниско ниво на 
симптоми на заболяването, като болезнени или подути стави, кожен псориазис и други свързани фактори. 
Част 2 от проучването има за цел да се оцени поддържането или постигането на MDA от четири различни 
лечения с адалимумаб и/или метотрексат.

В Част 1 пациентите са рандомизирани в две различни групи. Рандомизацията е когато компютърна 
програма се използва за случайно (на случаен принцип) включване на пациенти в подобни групи. Една група 
получава метотрексат, който се увеличава на доза до най-високата поносима доза. Във втората група на 
пациентите е била дадена по-ниска доза на метотрексат с адалимумаб.

В Част 2 пациентите са били разделени в 4 групи в зависимост от това доколко ефективно е тяхното лечение 
за тях в Част 1, измерено чрез постигането на MDA:

1. Пациентите, които са приемали адалимумаб + метотрексат в Част 1 и са постигнали MDA, са продължили 
да приемат адалимумаб в Част 2, но са спрели приема на метотрексат.

2. Пациенти, които са приемали адалимумаб + метотрексат в Част 1, но не са постигнали MDA, 
продължават да приемат и двете лекарства в Част 2. Въпреки това, те са вземали адалимумаб всяка 
седмица в Част 2, а не през седмица както в Част 1.

3. Пациентите, които са приемали метотрексат в Част 1 и са постигнали MDA, са продължили да приемат 
същата увеличена доза на метотрексат в Част 2.

4. Пациентите, които са приемали метотрексат в Част 1, но не са постигнали MDA, са взели доза на 
метотрексат и са добавили адалимумаб в Част 2 на проучването.

Започвайки от Седмица 24, имало е възможност за „облекчаващо“ лечение, достъпно за пациенти, които не  
са постигнали MDA. Диаграмата по-долу показва как е организирано проучването.
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4. Какви са нежеланите реакции?
Нежелани реакции са нежелани медицински събития, за които има най-малка вероятност да са свързани  
с лечението с изпитваното лекарство.

Даден нежелан ефект е сериозен, ако води до смърт, застрашава живота, води до хоспитализиране на 
пациента, причинява по-продължително хоспитализиране на пациента или по-дълготрайно увреждане.

• В Част 1 от проучването нито един пациент не е имал сериозни нежелани реакции. В Част 2 от 
проучването, 1,1% от пациентите (1 пациент) в групата на нямащи отговор на лечение с метотрексат 
и 4,8% от пациентите (3 пациенти) в групата на нямащи отговор на лечение с адалимумаб са имали 
сериозни нежелани реакции. Нито един пациент от групата на имащите отговор на лечение  
с метотрексат или групата на имащите отговор на лечение с адалимумаб не е имал сериозни  
нежелани реакции.

• В Част 1, 1,6% от пациентите (2 пациенти) в групата на увеличена доза на метотрексат и групата на 
адалимумаб + метотрексат са спрели приема на изпитваното(ите) лекарство(а) поради нежелани 
реакции. В Част 2, 1,1% от пациентите (1 пациент) в групата на нямащи отговор на лечение с метотрексат, 
1,8% от пациентите (1 пациент) в групата на имащи отговор на лечение с адалимумаб и 3,2% от 
пациентите (2 пациенти) в групата на нямащи отговор на лечение с адалимумаб са спрели приема на 
изпитваното(ите) лекарство(а) поради нежелани реакции. Нито един пациент от групата на имащи 
отговор на лечение с метотрексат не е спрял да приема метотрексат поради нежелани реакции.

• Няма починали пациенти по време на проучването.

Таблиците по-долу показват информация за сериозните нежелани реакции, които пациентите са имали в 
проучването, както и нежелани реакции, които са довели до спиране на изпитваното лекарство от пациента.

Част 1

Повишена доза на метотрексат
(122 пациенти)

Адалимумаб + метотрексат
(123 пациенти)

Брой пациенти със сериозни 
нежелани реакции

0 (0,0% от пациентите) 0 (0,0% от пациентите)

Брой пациенти, които са спрели 
приема на изпитваното лекарство 
поради нежелани реакции

2 (1,6%) 2 (1,6%)

Причини за спиране Херпес симплекс (вид 
вирусна инфекция), 
реакция на мястото на 
инжектиране

Реакция на мястото на 
инжектиране, увреждане 
на мозъка и гръбначния 
стълб (периферна сензорна 
невропатия)
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Част 2

Имащи отговор 
на лечение с 
метотрексат 

 (15 пациенти)

Нямащи отговор 
на лечение с 
метотрексат  

(95 пациенти)

Имащи отговор 
на лечение с 
адалимумаб  

(54 пациенти)

Нямащи отговор 
на лечение с 
адалимумаб  

(63 пациенти)

Брой пациенти със 
сериозни нежелани 
реакции

0 (0,0% от 
пациентите)

1 (1,1% от 
пациентите)

0 (0,0% от 
пациентите)

3 (4,8% от 
пациентите) 

Сериозни нежелани реакции

• Абсцес (площ на 
гной) под кожата 
(подкожен абсцес)

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

• Астма 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,6%)

• Зачервяване 
на стомашната 
лигавица (еритем на 
стомашната мукоза)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,6%)

• Възпаление на 
стомашната лигавица 
(гастрит)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,6%)

Брой пациенти, които 
са спрели приема на 
изпитваното лекарство 
поради нежелани 
реакции

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

Причини за спиране – Гадене Обрив (уртикария) Увеличен 
черен дроб 
(хепатомегалия), 
белодробно 
заболяване, 
което причинява 
затруднено 
дишане (хронична 
обструктивна 
белодробна болест)

В Част 1 са наблюдавани нежелани реакции при:

• 41,0% от пациентите (50 пациенти) в групата на увеличаване на дозата метотрексат.

• 38,2% от пациентите (47 пациенти) в групата на адалимумаб + метотрексат.

В Част 2 са наблюдавани нежелани реакции при:

• 26,7% от пациентите (4 пациенти) в групата с отговор към метотрексат.

• 30,5% от пациентите (29 пациенти) в групата на лечение с метотрексат.

• 20,4% от пациентите (11 пациенти) в групата на имащи отговор на лечение с адалимумаб.

• 34,9% от пациентите (22 пациенти) в групата на нямащи отговор на лечение с адалимумаб.
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Част 1

Повишена доза на 
метотрексат

(122 пациенти)

Адалимумаб + метотрексат
(123 пациенти)

Брой пациенти с поне една нежелана 
реакция

50 (41,0% от пациентите) 47 (38,2% от пациентите)

Гадене 10 (8,2%) 4 (3,3%)

Чувствителност към лекарството 
(лекарствена непоносимост)

8 (6,6%) 0 (0,0%)

Настинка (инфекция на горните 
дихателни пътища)

7 (5,7%) 7 (5,7%)

Повишена аланин аминотрансфераза 
в кръвта (което може да е признак за 
чернодробно увреждане)

6 (4,9%) 4 (3,3%)

Повишена аспартат аминотрансфераза 
в кръвта (което може да е признак за 
чернодробно увреждане)

3 (2,5%) 4 (3,3%)

Реакция на мястото на инжектиране 1 (0,8%) 5 (4,1%)

Главоболие 1 (0,8%) 4 (3,3%)

Зачервяване на мястото на 
инжектиране (еритем)

0 (0,0%) 4 (3,3%)

Част 2

Имащи отговор 
на лечение с 
метотрексат  

(15 пациенти)

Нямащи отговор 
на лечение с 
метотрексат  

(95 пациенти)

Имащи отговор 
на лечение с 
адалимумаб  

(54 пациенти)

Нямащи отговор 
на лечение с 
адалимумаб  

(63 пациенти)

Брой пациенти с поне 
една нежелана реакция

4 (26,7% от 
пациентите)

29 (30,5% от 
пациентите)

11 (20,4% от 
пациентите)

22 (34,9% от 
пациентите)

Инфекция на горните 
дихателни пътища

0 (0,0%) 7 (7,4%) 1 (1,9%) 3 (4,8%)

Гадене 1 (6,7%) 4 (4,2%) 0 (0,0%) 1 (1,6%)

Таблиците по-долу показват информация за най-честите нежелани реакции (при най-малко 4 или повече 
пациенти) в която и да е група с дозиране. Най-честите нежелани реакции по време на цялото проучване са 
гадене и настинка (инфекция на горните дихателни пътища).



8

5. Какви са цялостните резултати от проучването?
Проучването е завършено според планираното. Основната цел на това проучване е да се види как пациентите 
са отговорили на адалимумаб, когато са добавени към лечение с по-ниска доза на метотрексат спрямо 
повишена доза на метотрексат, както е определено от MDA, постигната в Част 1 на проучването. Лекарите по 
проучването установиха, че 41,5% от пациентите, които са получавали адалимумаб + метотрексат, са постигнали 
MDA в сравнение с 13,1% от пациентите, които са получавали нарастваща доза на метотрексат. 

6. Как проучването е помогнало на пациенти и 
изследователи?

Проучването е помогнало на изследователите да научат повече за безопасността и ефективността на 
адалимумаб с метотрексат спрямо повишени дози метотрексат за лечението на възрастни пациенти с 
псориатичен артрит. Беше показано, че постигането на MDA е по-голямо при пациенти, които са получавали 
адалимумаб + метотрексат в Част 1 на проучването, в сравнение с пациенти, които са получавали метотрексат.

Настоящото резюме показва само резултатите от това проучване, които може да се различават от резултатите 
от други проучвания. Изводите от това проучване могат да се използват в други проучвания, за да се научи 
дали пациентите са имали полза от адалимумаб.

7. Има ли планове за бъдещи проучвания?
Многобройни проучвания на адалимумаб продължават да се провеждат за широк спектър от състояния.

8. Кой спонсорира това проучване?
Това проучване е спонсорирано от AbbVie. Настоящото резюме е прегледано за четливост от група за пациентски 
права.
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Заглавие на 
проучването

Открито, рандомизирано, контролирано проучване от фаза 4, което сравнява 
ефективността на въвеждане на адалимумаб и повишаване на дозата  
на метотрексат при участници с псориатичен артрит (CONTROL)
(A Phase 4 Open-label Randomized Controlled Study COmparing the Effectiveness  
of Adalimumab iNTROduction and Methotrexate Dose escaLation in Subjects with  
Psoriatic Arthritis (CONTROL))
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EudraCT 2016-000191-21
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Спонсор на 
проучването

AbbVie, Inc.
Телефон: +1 800-633-9110
Имейл:  abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Благодарим Ви

AbbVie иска да отправи благодарност към всички участници за 
отделеното време и усилия, благодарение на които това проучване 
беше възможно.

Участниците в клинични проучвания помагат за напредъка на науката!
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9. Къде мога да намеря повече информация за това 
проучване?
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