
Souhrn výsledků klinického hodnocení
Pro laickou veřejnost

Souhrnný přehled
• Psoriatická artritida je onemocnění způsobující 

bolest, ztuhlost a otok kloubů.

• Psoriatická artritida je dlouhodobé onemocnění, 
jehož závažnost se může v průběhu času měnit. 
Období závažnějších příznaků se nazývají 
„vzplanutí“.

• Příčina vzniku psoriatické artritidy není známa, 
ale výzkumníci se domnívají, že vzniká z několika 
důvodů, jako jsou například genetické faktory, 
imunitní systém a vnější faktory, které mohou 
onemocnění vyvolávat.

• Toto klinické hodnocení probíhalo od srpna 
2016 do března 2020 ve 14 zemích.

• Toto klinické hodnocení zahrnovalo dvě části. 
Klinického hodnocení se zúčastnilo celkem 
227 dospělých pacientů s aktivní psoriatickou 
artritidou, z nichž 227 dokončilo část 1  
a pokračovalo do části 2. 

• V části 1 byli pacienti náhodně rozděleni 
do dvou skupin. Jedna skupina dostávala 
methotrexát, jehož dávkování bylo zvyšováno 
až na nejvyšší tolerovatelnou dávku. Ve druhé 
skupině byl pacientům podáván adalimumab  
s nižší dávkou methotrexátu.

• V části 2 byli pacienti zařazeni do čtyř skupin  
v závislosti na tom, jak účinná byla jejich léčba  
v části 1. 

• Hlavním cílem tohoto klinického hodnocení bylo 
zjistit, jak pacienti odpovídali na adalimumab 
po jeho přidání k nižší dávce methotrexátu ve 
srovnání se zvýšenou dávkou methotrexátu, 
což bylo definováno procentem pacientů, kteří 
dosáhli minimální aktivity onemocnění (minimal 
disease activity, MDA) v části 1 klinického 
hodnocení. 

• Výzkumní pracovníci zjistili, že 41,5 % pacientů, 
kteří dostávali adalimumab a methotrexát, 
dosáhlo MDA ve srovnání s 13,1 % pacientů, 
kteří dostávali methotrexát. 

• Výsledky tohoto klinického hodnocení mohou 
být použity výzkumníky k dalšímu vývoji 
adalimumabu. 

• 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, které posuzuje, jak účinný a bezpečný je adalimumabu 
v porovnání s methotrexátem při léčbě dospělých pacientů s psoriatickou 
artritidou
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Výzkumní pracovníci se snaží dozvědět se více  
o současných typech léčby onemocnění zvaného 
psoriatická artritida. Psoriatická artritida je dlouhodobé 
zánětlivé onemocnění, které postihuje 0,3 až 1 % 
dospělé populace po celém světě. Způsobuje bolest, 
ztuhlost a otok kloubů. Přesná příčina vzniku psoriatické 
artritidy není známa. Výzkumní pracovníci se domnívají, 
že vzniká z několika důvodů, jako jsou například 
genetické faktory, imunitní systém a vnější faktory, které 
mohou onemocnění vyvolávat. 

Psoriatickou artritidu nelze vyléčit, ale výzkumní pracovníci 
se dozvědí více o současné léčbě psoriatické artritidy, 
včetně methotrexátu a adalimumabu, které kontrolují 
aktivitu imunitního systému pro úlevu od příznaků pacientů.

Hlavním cílem klinického hodnocení bylo zjistit, zda 
by přidání adalimumabu k nižší dávce methotrexátu 
poskytlo lepší výsledky než zvýšení dávky methotrexátu 
samotného u dospělých pacientů s psoriatickou 
artritidou. Výzkumní pracovníci naplánovali tuto studii 
jako randomizovanou, nezaslepenou studii fáze 4.

• Klinická hodnocení fáze 4 hodnotí léčbu, která již byla schválena pro léčbu pacientů se zdravotním 
stavem nebo onemocněním. V tomto klinickém hodnocení fáze 4 pokračovali zkoušející lékaři v hodnocení 
přínosů adalimumabu s methotrexátem oproti zvýšené dávce methotrexátu u pacientů s psoriatickou 
artritidou. Zkoušející lékaři také sledovali jakékoli vedlejší účinky, které se u pacientů mohly vyskytnout po 
léčbě těmito hodnocenými přípravky. Vedlejší účinky jsou zdravotní události, o nichž se zkoušející lékaři 
domnívají, že přinejmenším možná souvisí s hodnoceným přípravkem / hodnocenou léčbou.

• Toto klinické hodnocení bylo „nezaslepené“, což znamená, že pacienti i zkoušející lékaři věděli, jakou 
léčbu pacienti dostávají.

• Toto klinické hodnocení bylo také randomizované, což znamená, že byl použit počítačový program  
k náhodnému zařazení pacientů do různých skupin. Tento proces se nazývá „randomizace“, 
což pomáhá zajistit podobnost skupin a snižovat rozdíly mezi nimi. Randomizace umožňuje co 
nejpřesnější porovnání výsledků každé léčby.

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

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 srpna 2016 do března 2020 v následujících zemích: Austrálie, 
Brazílie, Bulharsko, Kanada, Kolumbie, Česká republika, Německo, Itálie, Polsko, Portoriko, Katar, 
Španělsko, Spojené království a Spojené státy.

2. Jací pacienti byli zařazeni do tohoto 
klinického hodnocení?

Do klinického hodnocení bylo zařazeno celkem 246 dospělých 
pacientů s aktivní psoriatickou artritidou. Z těchto pacientů bylo 
léčeno 245 pacientů. Část 1 dokončilo celkem 227 pacientů a ti 
pokračovali do části 2.

Klinického hodnocení se zúčastnil přibližně stejný počet mužů 
(50 %) a žen (50 %) a pacienti byli ve věku od 18 do 76 let. 
Průměrný věk pacientů byl 50,1 roku.

Pro účast v klinickém hodnocení museli mít pacienti diagnózu 
psoriatické artritidy nejméně 4 týdny před zahájením klinického 
hodnocení a museli být léčeni methotrexátem v dávce 15 mg týdně 
po dobu nejméně 4 týdnů.

Pacienti se nemohli zúčastnit, pokud měli známou přecitlivělost na 
adalimumab nebo měli v anamnéze nesnášenlivost methotrexátu.
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3. Jaké léky byly hodnoceny?
Léky v tomto klinickém hodnocení se nazývaly adalimumab a methotrexát. Zkoušející lékaři hodnotili 
adalimumab užívaný s methotrexátem a také methotrexát užívaný samostatně v dávce, která se v průběhu 
času zvyšovala. Klinické hodnocení bylo rozděleno do 2 částí, z nichž každá trvala 16 týdnů. Část 1 byla 
navržena s cílem zjistit, jak pacienti odpovídali na léčbu adalimumabem s methotrexátem ve srovnání 
se zvýšenou dávkou methotrexátu. Odpověď pacientů na tyto léky byla měřena podle minimální aktivity 
onemocnění (minimal disease activity, MDA). MDA se dosáhne, když má pacient nízkou úroveň příznaků 
onemocnění, jako jsou citlivé nebo oteklé klouby, kožní psoriáza a další související faktory. Část 2 
klinického hodnocení byla navržena tak, aby posoudila udržení nebo dosažení MDA u čtyř různých typů 
léčby pomocí adalimumabu a/nebo methotrexátu.

V části 1 byli pacienti randomizováni do dvou různých skupin. Randomizace je postup, kdy se použije 
počítačový program k náhodnému zařazení pacientů do podobných skupin. Jedna skupina dostávala 
methotrexát, jehož dávkování bylo zvyšováno až na nejvyšší tolerovatelnou dávku. Ve druhé skupině 
dostávali pacienti nižší dávkou methotrexátu s adalimumabem.

V části 2 byli pacienti rozděleni do 4 skupin podle toho, jak účinná byla jejich léčba v části 1, což bylo 
měřeno dosažením MDA:

1. Pacienti, kteří v části 1 užívali adalimumab + methotrexát a dosáhli MDA, pokračovali v užívání 
adalimumabu v části 2, ale přestali užívat methotrexát.

2. Pacienti, kteří v části 1 užívali adalimumab + methotrexát, ale nedosáhli MDA, pokračovali v užívání obou 
léků v části 2. Nicméně v části 2 užívali adalimumab každý týden, nikoliv každý druhý týden jako v části 1.

3. Pacienti, kteří v části 1 užívali methotrexát a dosáhli MDA, pokračovali v užívání stejné zvýšené dávky 
methotrexátu v části 2.

4. Pacienti, kteří v části 1 užívali methotrexát, ale nedosáhli MDA, užívali zvýšenou dávku methotrexátu  
a přidali adalimumab v části 2 klinického hodnocení.

Počínaje týdnem 24 byla možnost „záchranné“ léčby dostupná pro pacienty, kteří nedosáhli MDA. 
Diagram níže zobrazuje, jak bylo klinické hodnocení organizováno.
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4. Jaké byly vedlejší účinky?
Vedlejší účinky jsou nežádoucí zdravotní příhody, 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.

• V části 1 klinického hodnocení nedošlo u žádného z pacientů k výskytu závažných vedlejších účinků.  
V části 2 klinického hodnocení došlo k výskytu závažných vedlejších účinků u 1,1 % pacientů (1 pacient) 
ve skupině bez odpovědi na methotrexát a 4,8 % pacientů (3 pacienti) ve skupině bez odpovědi na 
adalimumab. Žádní pacienti ve skupině pacientů s odpovědí na methotrexát nebo ve skupině pacientů  
s odpovědí na adalimumab nevykazovali závažné vedlejší účinky.

• V části 1 ukončilo užívání hodnoceného přípravku (hodnocených přípravků) 1,6 % pacientů (2 pacienti) 
jak ve skupině se zvýšenou dávkou methotrexátu, tak ve skupině užívající adalimumab + methotrexát  
z důvodu vedlejších účinků. V části 2 ukončilo užívání hodnoceného přípravku (hodnocených 
přípravků) 1,1 % pacientů (1 pacient) ve skupině bez odpovědi na methotrexát, 1,8 % pacientů  
(1 pacient) ve skupině s odpovědí na adalimumab a 3,2 % pacientů (2 pacienti) ve skupině bez 
odpovědi na adalimumab z důvodu vedlejších účinků. Žádní pacienti ve skupině s odpovědí na 
methotrexát neukončili užívání methotrexátu z důvodu vedlejších účinků.

• Během klinického hodnocení nezemřel žádný pacient.

V tabulkách 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.

Část 1

Zvýšená dávka methotrexátu
(122 pacientů)

Adalimumab + methotrexát
(123 pacientů)

Počet pacientů se závažnými 
vedlejšími účinky

0 (0,0 % pacientů) 0 (0,0 % pacientů)

Počet pacientů, kteří přestali užívat 
hodnocený přípravek z důvodu 
vedlejších účinků

2 (1,6 %) 2 (1,6 %)

Důvody ukončení Herpes simplex (typ virové 
infekce), reakce v místě 
podání injekce

Reakce v místě podání injekce, 
poškození nervů mozku a míchy 
(periferní senzorická neuropatie)
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Část 2

Pacienti  
s odpovědí na 
methotrexát 

(15 pacientů)

Pacienti bez 
odpovědi na 
methotrexát 

(95 pacientů)

Pacienti  
s odpovědí na 
adalimumab 
(54 pacientů)

Pacienti bez 
odpovědi na 
adalimumab 
(63 pacientů)

Počet pacientů se 
závažnými vedlejšími 
účinky

0 (0,0 % pacientů) 1 (1,1 % pacientů) 0 (0,0 % pacientů) 3 (4,8 % pacientů) 

Závažné vedlejší účinky

• Absces (plocha 
hnisu) pod kůží 
(subkutánní absces)

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

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

• Zarudnutí výstelky 
žaludku (erytém 
žaludeční sliznice)

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

• Zánět žaludeční 
sliznice (gastritida)

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

Počet pacientů, 
kteří přestali užívat 
hodnocený přípravek 
z důvodu vedlejších 
účinků

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

Důvody ukončení – Nevolnost Kopřivka Zvětšení jater 
(hepatomegalie), 
plicní onemocnění, 
které způsobuje 
potíže s dýcháním 
(chronická 
obstrukční plicní 
nemoc)

V části 1 byly vedlejší účinky pozorovány u:

• 41,0 % pacientů (50 pacientů) ve skupině užívající zvýšenou dávku methotrexátu.

• 38,2 % pacientů (47 pacientů) ve skupině užívající adalimumab + methotrexát.

V části 2 byly vedlejší účinky pozorovány u:

• 26,7 % pacientů (4 pacienti) ve skupině s odpovědí na methotrexát.

• 30,5 % pacientů (29 pacientů) ve skupině bez odpovědi na methotrexát.

• 20,4 % pacientů (11 pacientů) ve skupině s odpovědí na adalimumab.

• 34,9 % pacientů (22 pacientů) ve skupině bez odpovědi na adalimumab.
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Část 1

Zvýšená dávka methotrexátu
(122 pacientů)

Adalimumab + methotrexát
(123 pacientů)

Počet pacientů nejméně s jedním 
vedlejším účinkem

50 (41,0 % pacientů) 47 (38,2 % pacientů)

Nevolnost 10 (8,2 %) 4 (3,3 %)

Citlivost na lék (nesnášenlivost léku) 8 (6,6 %) 0 (0,0 %)

Běžné nachlazení (infekce horních 
cest dýchacích)

7 (5,7 %) 7 (5,7 %)

Zvýšená alaninaminotransferáza v krvi 
(což může být známka poškození jater)

6 (4,9 %) 4 (3,3 %)

Zvýšená aspartátaminotransferáza  
v krvi (což může být známka  
poškození jater)

3 (2,5 %) 4 (3,3 %)

Reakce v místě podání injekce 1 (0,8 %) 5 (4,1 %)

Bolest hlavy 1 (0,8 %) 4 (3,3 %)

Zarudnutí v místě podání injekce 
(erytém)

0 (0,0 %) 4 (3,3 %)

Část 2

Pacienti  
s odpovědí na 
methotrexát 

(15 pacientů)

Pacienti bez 
odpovědi na 
methotrexát 

(95 pacientů)

Pacienti  
s odpovědí na 
adalimumab 
(54 pacientů)

Pacienti bez 
odpovědi na 
adalimumab 
(63 pacientů)

Počet pacientů nejméně 
s jedním vedlejším 
účinkem

4 (26,7 % 
pacientů)

29 (30,5 % 
pacientů)

11 (20,4 % 
pacientů)

22 
(34.9 % pacientů)

Infekce horních cest 
dýchacích

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

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

V tabulkách níže jsou uvedeny informace týkající se častých vedlejších účinků (vyskytující se nejméně 
u 4 či více pacientů) v kterékoli skupině dávkování. Většinu častých vedlejších účinků v celé studii tvořily 
nevolnost a běžné nachlazení (infekce horních cest dýchacích).
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5. Jaké byly celkové výsledky klinického hodnocení?
Klinické hodnocení bylo dokončeno dle plánu. Hlavním cílem tohoto klinického hodnocení bylo zjistit, 
jak pacienti odpovídali na adalimumab po jeho přidání k nižší dávce methotrexátu ve srovnání se 
zvýšenou dávkou methotrexátu, což bylo definováno procentem pacientů, kteří dosáhli minimální aktivity 
onemocnění (minimal disease activity, MDA) v části 1 klinického hodnocení. Výzkumní pracovníci zjistili, že 
41,5 % pacientů, kteří dostávali adalimumab a methotrexát, dosáhlo MDA ve srovnání s 13,1 % pacientů, 
kteří dostávali zvyšující se dávku methotrexátu. 

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

Toto klinické hodnocení pomohlo výzkumným pracovníkům dozvědět se více o bezpečnosti a účinnosti 
adalimumabu s methotrexátem ve srovnání se zvýšenými dávkami methotrexátu v léčbě dospělých pacientů 
s psoriatickou artritidou. Bylo prokázáno, že dosažení MDA bylo vyšší u pacientů, kteří dostávali adalimumab 
+ methotrexát v části 1 klinického hodnocení ve srovnání s pacienty, kteří dostávali methotrexát.

Tento přehled uvádí výsledky pouze tohoto klinického hodnocení, které se mohou lišit od výsledků jiných 
klinických hodnocení. Nálezy z tohoto klinického hodnocení mohou být použity v jiných studiích, aby se 
zjistilo, zda adalimumab pacientům pomáhá.

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

Otevřené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení fáze 4 hodnotící  
účinnost zahájení léčby adalimumabem a eskalaci dávky methotrexátu  
u pacientů s psoriatickou artritidou (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))

Číslo protokolu M14-496

Clinicaltrials.gov NCT02814175
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02814175

EudraCT 2016-000191-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-000191-21

Zadavatel klinického 
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