
Souhrn výsledků klinického hodnocení
Pro laickou veřejnost

Souhrnný přehled
• Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění 

neznámého původu, které způsobuje, že imunitní 
systém těla napadá sám sebe.

• Revmatoidní artritida cílí na klouby těla a způsobuje 
zánět (otok, bolest a zarudnutí kloubů). Tyto příznaky 
mohou mizet a vracet se.

• Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda byl 
elsubrutinib užívaný samostatně nebo v kombinaci 
s upadacitinibem bezpečný a účinný v porovnání s 
placebem při léčbě dospělých pacientů s revmatoidní 
artritidou.

• Studie se zúčastnilo celkem 242 dospělých pacientů 
s aktivní revmatoidní artritidou, z nichž 215 studii 
dokončilo. Celkem 97 pacientů pokračovalo účastí 
v samostatné prodloužené studii.

• Zkoušející lékaři zařadili pacienty do 1 ze 6 skupin. 
V této studii testovali různé dávky elsubrutinibu 
přidané k elsubrutinibu + upadacitinibu a samotnému 
upadacitinibu, včetně placeba (žádný skutečný lék). 

• U žádného z pacientů během studie nedošlo 
k výskytu závažných nežádoucích účinků. 
Nejčastějším nežádoucím účinkem byla rýma 
(infekce horních cest dýchacích).

• V celé studii byla procenta nežádoucích účinků 
podobná u pacientů, kteří užívali elsubrutinib 
anebo upadacitinib, a těch, kteří užívali placebo.

• Ve všech léčebných skupinách byli počet a 
četnost nežádoucích účinků podobné, jako 
se běžně očekává u pacientů s revmatoidní 
artritidou.

• Výsledky této studie mohou výzkumní 
pracovníci použít k dalšímu vývoji tohoto 
přípravku.

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

Studie, která zjišťuje, jak účinný a bezpečný je elsubrutinib podávaný 
samostatně nebo v kombinaci s upadacitinibem při léčbě dospělých 
pacientů s revmatoidní artritidou ve srovnání s placebem
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Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění 
neznámého původu, které způsobuje, že imunitní 
systém těla napadá sám sebe. Revmatoidní artritida 
cílí na klouby těla a způsobuje zánět (otok, bolest 
a zarudnutí kloubů). Tyto příznaky mohou mizet 
a vracet se.

Výzkumní pracovníci v této studii používali přípravek 
zvaný elsubrutinib. Elsubrutinib je nový hodnocený 
přípravek, který se poprvé testuje u osob s revmatoidní 
artritidou, aby se zjistilo, zda může fungovat na 
části imunitního systému, aby pomohl pacientům 
se zánětlivými onemocněními. Výzkumní pracovníci 
chtěli vědět, zda by elsubrutinib mohl pomoci 
zmírnit známky a příznaky revmatoidní artritidy při 
podávání pacientům samostatně nebo v kombinaci 
s upadacitinibem, což je lék používaný k léčbě 
autoimunitních onemocnění. 

Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda byl elsubrutinib 
užívaný samostatně nebo v kombinaci s upadacitinibem 
bezpečný a účinný v porovnání s placebem při léčbě 
pacientů s revmatoidní artritidou. Lékaři v této studii 
léčili dospělé pacienty, u nichž byla diagnostikována 
revmatoidní artritida a jejichž příznaky se nezlepšily po 
předchozí léčbě biologickými chorobu modifikujícími 
antirevmatickými léky (bDMARD), což je typ léku 
používaný ke zpomalení postupu revmatoidní artritidy. 
Výzkumní pracovníci naplánovali tuto studii jako dvojitě 
zaslepenou, randomizovanou studii fáze 2.

• Studie fáze 2 zkoumají nové možnosti léčby u malého počtu pacientů s určitou poruchou nebo 
onemocněním. V této studii fáze 2 zkoumali zkoušející lékaři přínosy elsubrutinibu užívaného 
samostatně nebo v kombinaci s upadacitinibem ve srovnání s placebem pro pacienty s revmatoidní 
artritidou. Zkoušející lékaři také hledali jakékoli nežádoucí účinky, které se u pacientů mohly vyskytnout 
po léčbě hodnocenými přípravky. Nežádoucí účinky jsou zdravotní příhody, o nichž se zkoušející lékaři 
domnívají, že přinejmenším možná souvisejí s léčbou hodnoceným přípravkem.

• V této studii se používalo placebo. Placebo vypadá jako léčba, ale neobsahuje žádný lék.

• Tato studie byla také „dvojitě zaslepená“, což znamená, že ani pacienti, ani zkoušející lékaři nevěděli, 
kdo dostal jaký hodnocený přípravek / léčbu. Tím se zajistí, aby žádné výsledky studie nebyly ovlivněny.

• Tato studie byla také randomizována, což znamená, že se k náhodnému zařazení pacientů do 
jedné ze šesti skupin používal počítačový program. Tento proces se nazývá „randomizace“, což 
snižuje rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Randomizace umožňuje co nejpřesnější porovnání 
výsledků každé léčby.

1. Obecné informace o studii

1.1. Jaký byl hlavní cíl této studie?
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1.2. Kdy a kde studie probíhala?
Toto studie probíhala od října 2018 do března 2020 v následujících zemích: Belgie, Kanada, Česká 
republika, Maďarsko, Polsko, Portoriko, Španělsko, Spojené království a Spojené státy.

2. Jací pacienti byli zařazeni do této studie?
Studie se zúčastnilo celkem 242 dospělých pacientů s aktivní 
revmatoidní artritidou, z nichž 215 studii dokončilo. V účasti v 
samostatné prodloužené studii pokračovalo celkem 97 pacientů. 
V prodloužené studii se pacienti rozhodli prodloužit svou účast 
ve studii o dalších 48 týdnů. Pacienti, kteří původně dostávali 
placebo, byli během prodloužené studie převedeni na kombinaci 
elsubrutinibu a upadacitinibu.

Ve studii bylo více žen (84 %) než mužů (16 %), protože toto 
onemocnění se vyskytuje častěji u žen. Pacienti byli ve věku 
od 23 do 80 let. Průměrný věk pacientů byl 58 let.

Pro účast v této studii museli mít pacienti diagnostikovanou aktivní 
revmatoidní artritidu po dobu nejméně 3 měsíců. Pacienti také 
museli být léčeni bDMARD po dobu nejméně 3 měsíců, ale měli dále 
příznaky revmatoidní artritidy nebo měli příliš mnoho nežádoucích účinků 
léčby bDMARD.

16 %
muži

84 %
ženy



Screeningové období
(35 dnů)

Období dvojitě zaslepené léčby
(12 týdnů)

Kontrolní období
(30 dní)
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Placebo = placebo

Skupina 1 = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib

Skupina 2 = elsubrutinib 60 mg

Skupina 3 = elsubrutinib 20 mg

Skupina 4 = elsubrutinib 5 mg

Skupina 5 = upadacitinib
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3. Jaké přípravky se zkoumaly?
Přípravkem v této studii byl elsubrutinib. Zkoušející lékaři testovali tento přípravek podávaný samostatně 
a také v kombinaci s lékem zvaným upadacitinib. Studijní lékaři testovali různé dávky elsubrutinibu 
s placebem (vypadá stejně jako léčba, ale neobsahuje žádný skutečný lék), navíc k elsubrutinibu 
s upadacitinibem, k upadacitinibu s placebem a placebu samotnému.

Na začátku studie vybrali zkoušející lékaři pacienty, kteří během 35denního screeningového období 
splnili všechny požadavky plánované studie.

V období dvojitě zaslepené léčby zkoušející lékaři studie použili počítačový program k náhodnému 
zařazení pacientů do 1 ze 6 skupin. Pacienti dostávali různé dávky elsubrutinibu anebo placeba 
a upadacitinibu anebo placeba po dobu 12 týdnů v závislosti na tom, do které skupiny byli zařazeni. 
Tyto léky byly tobolky/tablety určené k polykání, užívané jednou denně. Pacienti nevěděli, jaká dávka 
léku jim byla podána, nebo zda jim bylo podáváno placebo.

Během kontrolního období byli pacienti, kteří dostávali hodnocený přípravek, znovu kontaktováni 
zkoušejícími lékaři po poslední dávce léku. Pacienti pak měli možnost zúčastnit se samostatné 
prodloužené studie.
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4. Jaké byly nežádoucích účinky?
Nežádoucí účinky jsou nechtěné zdravotní události, o nichž se zkoušející lékař domnívá, že přinejmenším 
možná souvisí s hodnoceným přípravkem.

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

• U žádného z pacientů během studie nedošlo k výskytu závažných nežádoucích účinků.

• Přibližně 2,5 % pacientů (6 pacientů) přestalo hodnocený přípravek užívat kvůli vzniku nežádoucích 
účinků během studie.

• 1 pacient ve skupině 4 (elsubrutinib 5 mg) zemřel na srdeční zástavu, která nebyla považována 
za související s hodnoceným přípravkem.

Níže uvedená tabulka ukazuje informace o nežádoucích účincích, které se vyskytly u pacientů 
a které vedly k ukončení léčby.

Celková studie

Placebo
(19 pacientů)

Skupina 1
(62 pacienti)

Skupina 2
(41 pacient)

Skupina 3
(39 pacientů)

Skupina 4
(41 pacient)

Skupina 5
(40 pacientů)

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

0 (0,0 % 
pacientů)

3 (4,8 % pacientů) 2 (4,9 % 
pacientů)

1 (2,6 % 
pacientů)

0 (0,0 % 
pacientů)

0 (0,0 % 
pacientů)

Důvody pro zastavení – Běžná rýma 
(infekce horních 
cest dýchacích), 
zánět slinných 
žláz, zánět 
žaludeční sliznice 
(gastritida), 
zvětšení 
lymfatických uzlin 
(lymfadenitida)

Otok paží 
nebo nohou 
(periferní 
otok), bolest 
žaludku 
(bolest v 
horní části 
břicha)

Kopřivka 
(urticaria)

– –

Skupina 1 = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib
Skupina 2 = elsubrutinib 60 mg
Skupina 3 = elsubrutinib 20 mg
Skupina 4 = elsubrutinib 5 mg
Skupina 5 = upadacitinib
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U 26,8 % pacientů (65 pacientů) se během studie vyskytly nežádoucí účinky. V tabulce níže jsou uvedeny 
informace týkající se častých nežádoucích účinků (vyskytující se nejméně u 2 či více pacientů v kterékoli 
skupině) v tomto studii. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla rýma (infekce horních cest dýchacích).

V celé studii byla procenta nežádoucích účinků podobná u pacientů, kteří užívali elsubrutinib anebo 
upadacitinib, a těch, kteří užívali placebo.

5. Jaké byly celkové výsledky studie?
Studie byla dokončena dle plánu. Zkoušející lékaři zjistili, že pacienti ve skupině s elsubrutinibem 60 mg 
+ upadacitinibem a pacienti ve skupině s upadacitinibem vykazovali po 12 týdnech léčby méně známek a 
příznaků revmatoidní artritidy ve srovnání s ostatními skupinami. Obecně skupiny léčené elsubrutinibem 
anebo upadacitinibem po 12 týdnech vykazovaly ve srovnání se skupinou s placebem méně známek a 
příznaků revmatoidní artritidy.

V celé studii byla procenta nežádoucích účinků podobná u pacientů, kteří užívali elsubrutinib anebo 
upadacitinib, a těch, kteří užívali placebo. Ve všech léčebných skupinách byli počet a četnost nežádoucích 
účinků podobné, jako se běžně očekává u pacientů s revmatoidní artritidou.

Celková studie

Placebo
(19 pacientů)

Skupina 1
(62 pacienti)

Skupina 2
(41 pacient)

Skupina 3
(39 pacientů)

Skupina 4
(41 pacient)

Skupina 5
(40 pacientů)

Počet pacientů s 
nejméně jedním 
nežádoucím účinkem

7 (3,7 % 
pacientů)

16 (25,8 % 
pacientů)

16 (3,9 % 
pacientů)

11 (2,8 % 
pacientů)

4 (9,7 % 
pacientů)

11 (27,5 % 
pacientů)

Běžné nachlazení 
(infekce horních cest 
dýchacích)

1 (5,3 %) 3 (4,8 %) 1 (2,4 %) 1 (2,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Zhoršení revmatoidní 
artritidy

1 (5,3 %) 0 (0,0 %) 3 (7,3 %) 1 (2,6 %) 1 (2,4 %) 1 (2,5 %)

Infekce močových cest 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (4,9 %) 2 (5,1 %) 1 (2,4 %) 2 (5,0 %)

Zvýšená 
alaninaminotransferáza 
(což může být známkou 
poškození jater)

0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (5,0 %)

Skupina 1 = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib
Skupina 2 = elsubrutinib 60 mg
Skupina 3 = elsubrutinib 20 mg
Skupina 4 = elsubrutinib 5 mg
Skupina 5 = upadacitinib
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6. Jakým způsobem studie pomohla pacientům 
a výzkumným pracovníkům?

Studie pomohla výzkumným pracovníkům dozvědět se více o bezpečnosti a účinnosti elsubrutinibu a 
upadacitinibu při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou. Ukázalo se, že známky a příznaky revmatoidní 
artritidy, jako jsou bolestivé a oteklé klouby, ranní ztuhlost a únava, se zlepšily ve skupině s elsubrutinibem 
60 mg + upadacitinibem i v léčebné skupině s upadacitinibem.

Tento přehled uvádí výsledky pouze této studie, které se mohou lišit od výsledků jiných studií. Nálezy z 
této studie mohou být použity v jiných studiích, aby se zjistilo, zda elsubrutinib a upadacitinib pacientům 
pomáhají.

7. Plánují se v budoucnu nějaké další studie?
V současné době neexistují žádné probíhající studie elsubrutinibu, ani nejsou na léčbu revmatoidní 
artritidy plánovány.

8. Kdo tuto studii sponzoroval?
Zadavatelem této studie byla společnost AbbVie. Skupina hájící zájmy pacientů posoudila tento souhrn z 
hlediska srozumitelnosti.
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Název studie Klinické hodnocení fáze 2 hodnotící bezpečnost a účinnost ABBV-105 podávaného 
v monoterapii nebo v kombinaci s upadacitinibem (ABBV-599 kombinace) se 
základní konvenční syntetickou DMARD u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou 
s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí biologické DMARD (A Phase 2 Study to 
Investigate the Safety and Efficacy of ABBV-105 Given Alone or in Combination with 
Upadacitinib (ABBV-599 Combination) with a Background of Conventional Synthetic 
DMARDs in Subjects with Active Rheumatoid Arthritis with Inadequate Response 
or Intolerance to Biologic DMARDs)

Číslo protokolu M16-063

Clinicaltrials.gov NCT03682705
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03682705

EudraCT 2018-000666-10
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-000666-10

Zadavatel studie 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 této studii.

Účastníci studie přispívají k vědeckému pokroku!

8. března 2021. Tento dokument obsahuje informace známé v době vypracování tohoto dokumentu.

9. Kde mohu získat více informací o této studii?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03682705
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-000666-10
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

