
Yhteenveto kliinisen lääketutkimuksen tuloksista
Maallikoille

Tutkimus, jossa selvitetään, kuinka turvallisesti ja tehokkaasti 
tutkimuslääkettä upadasitinibi sisältävä lääke toimii verrattuna 
lumelääkkeeseen (ei lääkettä) hoidettaessa aikuisia potilaita, jotka 
sairastavat keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ihottumaa.

Yleinen yhteenveto
• Atooppinen ihottuma on ihosairaus, joka on  

yleisin ekseeman muoto.

• Atooppista ihottumaa sairastavien potilaiden 
iho voi kuivua, turvota, punoittaa ja kutista.

• Atooppinen ihottuma on pitkäkestoinen 
sairaus ja sen vakavuus (leimahtelu) 
vaihtelee ajan myötä.

• Atooppisen ihottuman syytä ei tunneta, 
mutta tutkijat uskovat, että se johtuu  
useista eri syistä, joihin sisältyvät  
genetiikka ja kehon immuunijärjestelmä.

• Tutkimuslääkärit pyrkivät testaamaan 
immuunijärjestelmään vaikuttavaa 
upadasitinibia atooppisen ihottuman 
oireiden hoidossa.

• Tutkimus suoritettiin lokakuusta 2016 
tammikuuhun 2019 kahdeksassa maassa.

• Tutkimuksessa lääkärit vertasivat 
upadasitinibin vaikutuksia ja turvallisuutta 
lumelääkkeeseen (ei lääkettä) potilailla, joilla 
on keskivaikea tai vaikea atooppinen ihottuma.

• Tutkimukseen osallistui yhteensä 167 
aikuispotilasta. Tutkimuksessa oli kaksi 
osaa: Jakso 1 ja jakso 2. Yhteensä 130 
potilasta suoritti tutkimuksen jakson 1 ja 
pystyi jatkamaan jaksoon 2. Tämän jälkeen 
yhteensä 83 potilasta suoritti jakson 2.

• Tutkimuslääkärit tarkastelivat potilaan ihoa 
mitatakseen atooppisen ihottuman alueen 
ja vakavuuden 16 hoitoviikon jälkeen. 
Lääkärit havaitsivat vähemmän sairauden 
merkkejä potilailla, jotka saivat lääkettä.

• Sivuvaikutusten määrä lääkettä saaneilla 
potilailla oli samankaltainen kuin tämän 
lääkkeen aikaisemmissa tutkimuksissa 
havaittujen sivuvaikutusten määrä.

• Tutkijat käyttävät tutkimustuloksia lääkkeen 
kehittämiseksi edelleen.

• Jos olet osallistunut tutkimukseen ja  
haluat lisätietoja, ota yhteyttä lääkäriin  
tai tutkimuskeskuksen henkilökuntaan.



Tutkijat etsivät parempaa tapaa hoitaa ihosairautta 
nimeltä atooppinen ihottuma. Atooppinen ihottuma 
on yleisin ekseeman muoto, joka vaikuttaa 1–3 %:iin 
aikuisväestöstä. Sen aiheuttaa kuivan, turvonneen, 
punoittavan ja kutiavan ihon. Atooppisen ihottuman 
tarkkaa syytä ei tunneta. Tutkijat uskovat, että se johtuu 
useista eri syistä, joihin sisältyvät genetiikka ja kehon 
immuunijärjestelmä.

Atooppiseen ihottumaan ei ole parannuskeinoa, mutta 
tutkijat etsivät immuunijärjestelmän toimintaa heikentävää 
hoitoa potilaiden oireiden lievittämiseksi. Tässä 
tutkimuksessa upadasitinibiksi kutsutun lääkkeen hyötyjä 
ja turvallisuutta testattiin atooppista ihottumaa sairastavilla 
potilailla verrattuna lumelääkkeeseen (ei lääkettä).

Tutkijat suunnittelivat tämän vaiheen 2 tutkimuksen 
potilaille, jotka sairastavat keskivaikeaa tai vaikeaa 
atooppista ihottumaa (atooppinen ihottuma, joka 
kattaa vähintään 10 % kehosta ja johon muun tyyppiset 
lääkkeet eivät ole auttaneet). Vaiheen 2 tutkimuksissa 
testataan mahdollisia uusia hoitoja pienellä määrällä 
potilaita, joilla on sairaus. Tässä vaiheen 2 tutkimuksessa 
tutkimuslääkärit tarkastelivat upadasitinibin hyötyjä ja 
sivuvaikutuksia potilailla, joilla on atooppinen ihottuma. 
Tämä tutkimus oli "kaksoissokkoutettu", mikä tarkoittaa, 
että sekä potilaat että tutkimuslääkärit eivät tienneet,  
kuka sai tutkimuslääkettä. Näin varmistetaan, että 
kyseinen tieto ei vaikuta tutkimustuloksiin.

Lääkärit tarkastelivat kolmen eri upadasitinibiannoksen 
hyötyjä lumelääkkeeseen verrattuna 16 hoitoviikon 
jälkeen. Lumelääke näyttää upadasitinibilta, mutta 
ei sisällä todellista lääkettä. Tutkijat käyttävät 
lumevalmistetta tutkimuksissa verratakseen 
tutkimuslääkettä käyttävien potilaiden tuloksia niiden 
potilaiden tuloksiin, jotka eivät saa lainkaan lääkettä. 
Tutkimuslääkärit ilmoittivat myös sivuvaikutuksista, joita 
potilailla on saattanut olla hoidon aikana ja sen jälkeen.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, oliko potilailla 
vähemmän atooppisen ihottuman oireita 16 hoitoviikon 
jälkeen ja oliko heillä ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Tämä 
yhteenveto sisältää vain tämän tutkimuksen tulokset, jotka 
voivat poiketa muista tutkimuksista saaduista tuloksista.

1. Yleistä tietoa tutkimuksesta

1.1 Miksi teimme tämän tutkimuksen?
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62,0 %
miehiä

38,0 %
naisia
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1.2 Milloin ja missä tutkimus tehtiin?

Tutkimus tehtiin lokakuusta 2016 tammikuuhun 2019 seuraavissa maissa: 

Kanada
Suomi

Alankomaat

Saksa

Japani

Australia

Espanja
Yhdysvallat

2. Mitä potilaita otettiin tähän tutkimukseen?
Tutkimukseen osallistui yhteensä 167 aikuispotilasta. 
Yksi potilas keskeytti tutkimuksen, ennen kuin hänelle 
annettiin mitään tutkimuslääkettä. Kaikilla potilailla oli 
ollut keskivaikea tai vaikea atooppinen ihottuma vähintään 
vuoden ajan, ja keskimäärin atooppinen ihottuma peitti 
lähes puolta heidän kehostaan. Tutkimukseen ei otettu 
aikaisemmin upadasitinibia tai samantyyppisiä lääkkeitä 
käyttäneitä potilaita.

Tutkimuksessa oli kaksi osaa, jakso 1 ja jakso 2. Yhteensä 
166 potilasta aloitti jakson 1, ja  tutkimuksen jakson 
1 suoritti 130 näistä potilaista. Potilaat, jotka olivat 
suorittaneet jakson 1, voivat jatkaa jaksoon 2 ja saada 
lääkettä tai lumelääkettä 72 viikon ajan jatkojaksolla. 
Yhteensä 83 potilasta suoritti jakson 2. Useimmat potilaat, 
jotka eivät suorittaneet tutkimusta, lopettivat atooppisen 
ihottuman oireiden parantumisen puutteen vuoksi.

Tutkimuksessa oli enemmän miehiä (62 %) kuin naisia  
(38 %). Tutkimuslääkärit valitsivat vain aikuisia 
osallistumaan tutkimukseen, ja potilaat olivat 
18–75-vuotiaita.



72 viikon jatko

Jakso 2Jakso 1

Viikko 0
Tutkimuksen 
alku

Seulonta Viikko 16 Viikko 88
Tutkimuksen 
päättyminen

Potilaat jaettiin  
 satunnaisesti  

yhteen neljästä  
ryhmästä

1

2

3

4

Upadasitinibi 7,5 mg 
vuorokaudessa

Upadasitinibi 15 mg 
vuorokaudessa

Upadasitinibi 30 mg 
vuorokaudessa

Lumelääke (ei lääkettä) 
päivittäin
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3. Mitä lääkkeitä tutkittiin?
Tässä tutkimuksessa lääke oli upadasitinibi, jota verrattiin lumelääkkeeseen. Sekä upadasitinibia että 
lumelääkettä annettiin tablettina suun kautta kerran vuorokaudessa.

Ennen tutkimuksen aloittamista suoritettiin noin 5 viikon seulontajakso tarkistamaan, saattoivatko potilaat 
liittyä tutkimukseen. Tutkimuksen alussa tietokoneohjelmaa käytettiin jakamaan potilaat satunnaisesti 
(sattumanvaraisesti) yhteen neljästä ryhmästä. Tätä prosessia kutsutaan "satunnaistamiseksi", joka auttaa 
tekemään ryhmistä tasa-arvoisia ja vähentämään ryhmien välisiä eroja. Satunnaistaminen sallii kunkin 
hoidon tuloksien vertailun mahdollisimman tarkasti. Seulontajakson jälkeen tutkimus jaettiin kahteen 
osaan, jakso 1 ja jakso 2.

Jakson 1 aikana tutkimuslääkärit antoivat potilaille tutkimuslääkkeen tai lumelääkkeen nieltävänä tablettina sen 
mukaan, mihin ryhmään heidät oli osoitettu. Tabletit otettiin suun kautta kerran vuorokaudessa tutkimuksen 
alusta viikon 16 loppuun asti. Potilaat eivät tienneet, mikä annos tutkimuslääkettä heille annettiin tai saivatko  
he lumelääkettä. Jakson 1 lopussa potilaat saattoivat liittyä jaksoon 2 72-viikkoisen jatkojakson ajaksi.

Alla olevassa kaaviossa esitetään, kuinka eri annoksia annettiin potilaille eri ryhmissä.
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4. Mitä sivuvaikutuksia esiintyi?
Sivuvaikutukset ovat ei-toivottuja lääketieteellisiä tapahtumia, joita esiintyy tutkimuksen aikana.  
Ne saattavat olla tutkimushoidon aiheuttamia tai siitä riippumattomia.

Sivuvaikutus on vakava, jos se johtaa kuolemaan, on hengenvaarallinen, osallistuja joutuu sairaalaan, 
osallistuja joutuu olemaan sairaalassa pitkään, tai aiheuttaa pitkäkestoisen vamman.

Tutkimuslääkkeeseen liittyvät sivuvaikutukset ovat sivuvaikutuksia, joiden tutkimuslääkäri katsoo ainakin 
mahdollisesti liittyvän tutkimuslääkkeeseen.

Jaksossa 1 noin 2,4 %:lla tutkimuslääkettä saaneista potilaista (3 potilasta) oli vakavia sivuvaikutuksia. 
Minkään vakavan sivuvaikutuksen ei katsottu mahdollisesti liittyvän tutkimuslääkkeeseen.

Noin 7,9 % tutkimuslääkettä saaneista potilaista (10 potilasta) lopetti tutkimuslääkkeen käytön tutkimuksen 
aikana esiintyneiden sivuvaikutusten vuoksi. Mahdollisesti tutkimuslääkkeeseen liittyneiden sivuvaikutusten 
vuoksi tutkimuslääkkeen lopettaneiden potilaiden kokonaismäärä oli 3,2 % potilaista (4 potilasta).

Yksikään potilaista ei kuollut tutkimuksen jakson 1 aikana. Tutkimuksen jakson 2 aikana yksi potilas 
kuoli komplikaatioihin, jotka johtuivat rutiininomaisesta sydäntoimenpiteestä, ja potilaista yksi kuoli 
sydänkohtaukseen, kun tutkimuslääkkeen ottaminen oli päätynyt. Molempien kuolemien katsottiin 
mahdollisesti liittyvän tutkimuslääkkeeseen.

Alla olevassa taulukossa on tietoa tutkimuksen jakson 1 tutkimuslääkkeeseen liittyvistä vakavista 
sivuvaikutuksista potilailla sekä tutkimuslääkkeeseen liittyvistä sivuvaikutuksista, jotka johtivat potilailla 
tutkimuslääkkeen käytön lopettamiseen.

Jakso 1

Lumelääke (N = 40) Upadasitinibi (N = 126)

Niiden potilaiden määrä, joilla  
on tutkimuslääkkeeseen liittyviä 
vakavia haittatapahtumia

1 (2,5 % potilaista) 0 (0 % potilaista)

Tutkimuslääkkeeseen liittyvät  
vakavat haittatapahtumat

• Eteisvärinä (epäsäännöllinen syke) 1 (2,5 % potilaista) 0 (0 % potilaista)

Niiden potilaiden määrä, jotka 
lopettivat tutkimuslääkkeen käytön 
tutkimuslääkkeeseen liittyvien 
sivuvaikutusten vuoksi

2 (0 % potilaista) 4 (0 % potilaista)

• Syyt lopettamiseen Potilaan päätös, 
paranemisen puute, 
keskeytynyt seuranta, 
oireiden paheneminen, 
muut syyt

Potilaan päätös, 
paranemisen puute, 
keskeytynyt seuranta, 
oireiden paheneminen, 
muut syyt

Kuolemaan johtavien 
tutkimuslääkkeeseen liittyvien 
sivuvaikutusten määrä

0 (0 % potilaista) 0 (0 % potilaista)
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Noin 76,2 %:lla tutkimuslääkettä saaneista potilaista (96 potilasta) oli tutkimuksen aikana sivuvaikutuksia.  
Niiden potilaiden määrä, joille annettiin tutkimuslääkettä ja joilla oli sivuvaikutuksia, joiden katsottiin 
mahdollisesti liittyvän tutkimuslääkkeeseen, oli 44,4 % (56 potilasta).

Alla olevassa taulukossa on tietoja yleisistä tutkimuslääkkeeseen liittyvistä sivuvaikutuksista (vähintään 5,0 
%:lla tai useammalla potilaalla kummassakin ryhmässä) tässä tutkimuksessa. Yleisimmät sivuvaikutukset 
olivat ripuli, ylähengitysteiden infektio (kehon yläosan infektio, joka sisältää influenssan, kurkun ja 
nielurisojen infektion), hematuria (verta virtsassa) ja akne.

Koko tutkimuksessa suurempia annoksia saaneilla potilailla ei ollut välttämättä enempää sivuvaikutuksia. 
Tämä merkitsi sitä, ettei annoksen ja potilaiden sivuvaikutusten määrän välillä ollut yhteyttä.

Jakso 1

Lumelääke (N = 40) Upadasitinibi (N = 126)

Niiden potilaiden määrä, joilla on 
vähintään yksi tutkimuslääkkeeseen 
liittyvä sivuvaikutus 

11 (27,5 % potilaista) 56 (44,4 % potilaista)

Yleisiä tutkimuslääkkeeseen liittyviä sivuvaikutuksia
(Sivuvaikutukset, joita raportoitiin vähintään 5 %:lla potilaista kummassakin ryhmässä)

• Ripuli 2 (5 % potilaista) 3 (2,4 % potilaista)

• Ylähengitystieinfektio  
(kehon yläosan infektio, joka  
sisältää influenssan, kurkun  
ja nielurisojen infektion)

1 (2,5 % potilaista) 8 (6,3 % potilaista)

• Hematuria (verta virtsassa) 2 (5 % potilaista) 0 (0 % potilaista)

• Akne 1 (2,5 % potilaista) 12 (9,5 % potilaista)
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5. Mitkä olivat tutkimuksen kokonaistulokset?
Tutkimus saatiin valmiiksi suunnitellusti. Tutkimuslääkärit pyrkivät selvittämään, toimiko tutkimuslääke 
atooppisen ihottuman oireiden hoidossa ja oliko se turvallinen lumelääkkeeseen verrattuna. 
Selvittääkseen tutkimuksen tärkeimmät tulokset tutkimuslääkärit tarkastelivat muutoksia potilaiden 
ekseema-alueella ja vakavuusindeksin (EASI) pistemäärässä, joilla mitataan atooppisen ihottuman kokoa 
ja vakavuutta sekä potilaiden kutinan tasoa, ajalta ennen tutkimuslääkkeen aloittamista verrattuna EASI-
pisteisiin ja kutinaan 16 hoitoviikon jälkeen. 

Jakson 1 aikana tutkimuslääkärit havaitsivat, että tutkimuslääkettä käyttäneiden ryhmien potilailla oli 
vähemmän atooppisen ihottuman oireita verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin. EASI-pisteiden 
perusteella atooppisen ihottuman oireet paranivat keskimäärin seuraavasti:

• 23 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista

• 39 %:lla potilaista, joille annettiin 7,5 mg lääkettä

• 62 %:lla potilaista, joille annettiin 15 mg lääkettä

• 74 %:lla potilaista, joille annettiin 30 mg lääkettä

Tutkimuslääkärit havaitsivat myös, että tutkimuslääkettä käyttäneiden ryhmien potilailla oli vähemmän 
kutinaa käytettyään tutkimuslääkettä 16 viikon ajan verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin.  
Kutinan vähenemistä havaittiin:

• 6 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista

• 24 %:lla potilaista, joille annettiin 7,5 mg lääkettä

• 59 %:lla potilaista, joille annettiin 15 mg lääkettä

• 53 %:lla potilaista, joille annettiin 30 mg lääkettä

Jakson 2 aikana tutkimuslääkärit havaitsivat, että tutkimuslääkkeen pitempikestoinen käyttö ei aiheuta 
potilaille enempää sivuvaikutuksia, ja potilaiden atooppisen ihottuman oireet pysyivät samana kuin viikolla 
16 tai paranivat.

Sivuvaikutusten määrä ja esiintymistiheys olivat odotetulla tasolla keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista 
ihottumaa sairastavilla potilailla. Suuremmat annokset eivät antaneet potilaille enempää sivuvaikutuksia 
kuin pienemmät annokset.

6. Miten tutkimus on auttanut potilaita ja tutkijoita?
Tutkimus auttoi tutkijoita saamaan tietoa upadasitinibin turvallisuudesta ja hyödyistä lumelääkkeeseen 
verrattuna atooppisen ihottuman hoidossa. He saivat myös tietää, että tutkimuslääke on hyvin siedetty. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää muissa tutkimuksissa selvittämään, auttaako  
tutkimuslääke potilaita.

Tässä yhteenvedossa esitetään vain tämän tutkimuksen tulokset, jotka saattavat poiketa muiden 
tutkimusten tuloksista.

Potilaiden on neuvoteltava lääkäreidensä ja/tai tutkimuslääkäreidensä kanssa, jos heillä on lisää kysyttävää 
yksilöllisestä hoidostaan, eivätkä he saa muuttaa hoitoaan yksittäisen tutkimuksen tulosten perusteella.
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7. Onko suunnitelmia tutkimuksista tulevaisuudessa?
Upadasitinibia tutkitaan parhaillaan eri puolilla maailmaa aikuisilla ja lapsilla, joilla on atooppinen ihottuma.

8. Kuka oli tämän tutkimuksen toimeksiantaja?
Tämän tutkimuksen toimeksiantaja oli AbbVie. Potilasjärjestö on tarkastellut tätä yhteenvetoa varmistaakseen 
sen luettavuuden.

9. Mistä saan lisätietoa tästä tutkimuksesta?
Tutkimuksen otsikko Vaiheen 2b monikeskus, satunnaistettu, lumekontrolloitu,

kaksoissokkoutettu annoskohtainen tutkimus ABT-494:n (upadasitinibi) 
arvioimiseksi aikuisilla henkilöillä, joilla on keskivaikea tai vaikea  
atooppinen ihottuma

Tutkimussuunnitelman 
numero

M16-048

Clinicaltrials.gov NCT02925117
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02925117?term=M16-048 
&draw=2&rank=1

EudraCT 2016-002451-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query= 
2016-002451-21

Tutkimuksen 
toimeksiantaja

AbbVie Inc.
Puhelinnumero: +1 800 633 9110
Sähköposti: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Kiitos
AbbVie haluaa kiittää kaikkia osallistujia heidän ajastaan ja 
ponnisteluistaan tehdäkseen tämän tutkimuksen mahdolliseksi.

Kliinisen tutkimuksen osallistujat auttavat edistämään tiedettä!

30.4.2020. Tämä asiakirja sisältää tunnettua tietoa asiakirjan viimeistelyn ajalta.


