
Klinikai vizsgálati eredmények összefoglalója
laikusok számára

Összefoglaló
• A rheumatoid artritisz ismeretlen eredetű autoimmun 

betegség, amely miatt a szervezet immunrendszere 
megtámadja saját magát.

• A rheumatoid artritisz a szervezet ízületeit célozza 
meg, és gyulladást okoz (duzzanat, fájdalom és bőrpír 
az ízületekben). Ezek a tünetek megszűnhetnek és 
visszatérhetnek.

• Vizsgálat fő célja annak megismerése volt, hogy az 
önmagában vagy upadacitinibbel együtt alkalmazott 
elsubrutinib mennyire biztonságos és hatásos a 
rheumatoid artritiszben szenvedő felnőtt betegek 
kezelésére, placebóval összehasonlítva.

• Összesen 242 aktív rheumatoid artritiszben szenvedő 
felnőtt beteg vett részt a vizsgálatban, közülük 215 
teljesítette a vizsgálatot. Összesen 97 beteg folytatta 
a részvételt a külön kiterjesztett vizsgálatban.

• A vizsgálóorvosok a betegeket 6 csoport egyikébe 
sorolták. Ebben a vizsgálatban különböző adagokban 
tesztelték az elsubrutinibet, beleértve placebóval 
(nem valódi gyógyszert) együtt adva, az elsubrutinib +  
upadacitinib kombinációt és az önmagában adott 
upadacitinibet.

• Egyetlen betegnél sem fordult elő súlyos  
mellékhatás a vizsgálat során. A leggyakoribb 
mellékhatás a megfázás (felső légúti fertőzés) volt.

• A teljes vizsgálat során a mellékhatások  
százalékos aránya hasonló volt az  
elsubrutinibet és/vagy upadacitinibet, illetve  
a placebót szedő betegeknél.

• A kezelési csoportokban a mellékhatások  
száma és gyakorisága hasonló volt a  
rheumatoid artritiszben szenvedő betegek  
esetében várhatóhoz.

• A kutatók a klinikai vizsgálat eredményeit 
felhasználhatják ennek a készítménynek a 
továbbfejlesztésére.

• Ha részt vett ebben a klinikai vizsgálatban, és  
kérdése van az egyéni ellátásával kapcsolatban,  
vegye fel a kapcsolatot az orvosával vagy a 
személyzettel a vizsgálóhelyen.

Vizsgálat annak megismerésére, hogy az önmagában vagy upadacitinibbel 
együtt alkalmazott elsubrutinib mennyire hatásos és biztonságos a rheumatoid 
artritiszben szenvedő felnőtt betegek kezelésére, placebóval összehasonlítva
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A rheumatoid artritisz ismeretlen eredetű autoimmun 
betegség, amely miatt a szervezet immunrendszere 
megtámadja saját magát. A rheumatoid artritisz a 
szervezet ízületeit célozza meg, és gyulladást okoz 
(duzzanat, fájdalom és bőrpír az ízületekben). Ezek a 
tünetek megszűnhetnek és visszatérhetnek.

Ebben a vizsgálatban a kutatók az elsubrutinib nevű 
készítményt használták. Az elsubrutinib egy új vizsgálati 
készítmény, amelyet először vizsgálnak rheumatoid 
artritiszben szenvedő embereknél, hogy megtudják, 
befolyásolja-e az immunrendszer egy részét, amellyel 
segíthet a gyulladásos betegségekben szenvedő 
betegeken. A kutatók tudni akarták, hogy az elsubrutinib 
segíthet-e enyhíteni a rheumatoid artritisz jeleit és tüneteit, 
ha önmagában vagy upadacitinibbel együtt adják. Ez utóbbi 
az autoimmun betegségek kezelésére használt gyógyszer. 

 Vizsgálat fő célja annak megismerése volt, hogy az 
önmagában vagy upadacitinibbel együtt alkalmazott 
elsubrutinib mennyire biztonságos és hatásos a rheumatoid 
artritiszben szenvedő felnőtt betegek kezelésére, 
placebóval összehasonlítva. Az ebben a vizsgálatban 
részt vevő orvosok olyan felnőtt betegeket kezeltek, akiket 
rheumatoid artritisszel diagnosztizáltak, és akiknek a 
tünetei nem javultak a rheumatoid artritisz progressziójának 
lassítására szolgáló egy gyógyszertípussal, a biológiai 
betegségmódosító reumaellenes gyógyszerekkel (biologic 
disease-modifying anti-rheumatic drug, bDMARD) végzett 
korábbi kezelés után. A kutatók ezt a vizsgálatot II. fázisú, 
kettős vak, randomizált vizsgálatra tervezték.

• A II. fázisú vizsgálatok a lehetséges új kezeléseket tesztelik kis számú beteg esetében, egy betegségben 
vagy állapotban  Ebben a II. fázisú vizsgálatban a vizsgálóorvosok megvizsgálták az önmagában vagy az  
upadacitinibbel együtt alkalmazott elsubrutinib előnyeit a placebóhoz képest rheumatoid artritiszben 
szenvedő betegeknél. A vizsgálóorvosok azon mellékhatásokat is keresték, amelyek a betegeknél a 
vizsgálati készítményekkel végzett kezelés után jelentkezhetnek. A mellékhatás olyan orvosi esemény, 
amelyről a vizsgálóorvos úgy ítéli meg, hogy legalábbis összefügghet a vizsgálati készítménnyel/kezeléssel.

• Ebben a vizsgálatban placebót használtak. A placebo ugyanúgy néz ki, mint a kezelés, de nem 
tartalmaz hatóanyagot.

• Ez a vizsgálat „kettős-vak” volt, ami azt jelenti, hogy sem a betegek, sem a vizsgálóorvosok nem tudták, 
ki melyik vizsgálati készítményt/kezelést kapta. Ez biztosítja, hogy a vizsgálat eredményei ne torzuljanak.

• Ez a vizsgálat randomizált volt, ami azt jelenti, hogy egy számítógépes programot használtak a betegek 
véletlenszerű besorolására a hat csoport egyikébe. Ezt a folyamatot „randomizálásnak” nevezik, 
amely csökkenti a csoportok közötti különbségeket. A randomizálás lehetővé teszi az egyes kezelések 
eredményeinek a lehető legpontosabb összehasonlítását.

1. A vizsgálatról szóló általános információk

1.1. Mi volt a klinikai vizsgálat fő célja?
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1.2. Mikor és hol végezték a vizsgálatot?
Ezt a vizsgálatot 2018 októberétől 2020 márciusáig végezték az alábbi országokban: Belgium, Kanada, 
Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Puerto Rico, Spanyolország, az Egyesült Királyság és az 
Egyesült Államok.

2. Milyen betegeket vontak be ebbe a 
vizsgálatba?

Összesen 242 aktív reumatoid artritiszben szenvedő felnőtt beteg  
vett részt a vizsgálatban, közülük 215 teljesítette a vizsgálatot. 
Összesen 97 beteg folytatta a részvételt egy külön kiterjesztett 
vizsgálatban. A kiterjesztett vizsgálatban a betegek azt 
választották, hogy további 48 hétig meghosszabbítják a 
vizsgálatban töltött idejüket. Az eredetileg placebót kapó 
betegeket átállították az elsubrutinib és upadacitinib 
kombinációjára a kiterjesztett vizsgálat során.

A vizsgálatban több nő (84%) volt, mint férfi (16%), mivel ez a 
betegség gyakrabban fordul elő nőknél. A betegek életkora 23 és 
80 év között volt. A betegek átlagos életkora 58 év volt.

A vizsgálatban való részvételhez a betegeknél legalább 3 hónapja  
kellett diagnosztizálni az aktív rheumatoid artritiszt. A betegeket korábban 
legalább 3 hónapig bDMARD-okkal kellett kezelni, de továbbra is a  
rheumatoid artritisz tüneteit tapasztalták, vagy túl sok mellékhatást  
tapasztaltak a bDMARD kezelés során.

16%
fér�ak

84%
nők



Szűrési időszak 
(35 nap)

Kettős vak kezelési időszak 
(12 hét)

Utánkövető időszak 
(30 nap)
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Placebo = placebo

1. csoport = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib

2. csoport = elsubrutinib 60 mg

3. csoport = elsubrutinib 20 mg

4. csoport = elsubrutinib 5 mg

5. csoport = upadacitinib
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3. Milyen gyógyszereket vizsgáltak?
Ebben a vizsgálatban a vizsgálati készítmény az elsubrutinib volt. A vizsgálóorvosok ezt a gyógyszert 
önmagában, valamint az upadacitinib nevű gyógyszerrel kombinálva vizsgálták. A vizsgálóorvosok 
különböző adagokban tesztelték az elsubrutinibet placebóval (úgy néz ki, mint a kezelés, de nem tartalmaz 
hatóanyagot), az upadacitinibbel együtt alkalmazott elsubrutinib, a placebóval együtt adott upadacitinib és 
önmagában adott placebo mellett.

A vizsgálat kezdetén a vizsgálóorvosok olyan betegeket választottak ki, akik megfeleltek a tervezett 
vizsgálat összes követelményének a 35 napos szűrési időszakban.

A kettős vak kezelési időszakban a vizsgálóorvosok számítógépes programot használtak a betegek 
véletlenszerű besorolásához a 6 csoport egyikébe. A betegek különböző adagokban kaptak elsubrutinibet 
és/vagy placebót, illetve upadacitinibet és/vagy placebót 12 héten át, attól függően, hogy melyik csoportba 
kerültek. A készítményeket betegeknek kapszula/tabletta formátumban kellett lenyelniük naponta egyszer. A 
betegek nem tudták, hogy melyik adagot kapták a készítményekből, vagy hogy placebót kaptak-e.

Az utánkövető időszak alatt a vizsgálóorvosok ismét megkeresték a vizsgálati készítményt kapó betegeket, 
miután megkapták az utolsó adag készítményt. Ezután a betegek lehetőséget kaptak arra, hogy részt 
vegyenek a külön kiterjesztett vizsgálatban.
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4. Milyen mellékhatások voltak?
A mellékhatások olyan nem kívánatos orvosi események, amelyekről a vizsgálóorvos úgy ítélte meg,  
hogy legalábbis összefügghetnek a vizsgálati készítménnyel.

A mellékhatás súlyos, ha halálhoz vezet, ha életveszélyes, ha a beteg kórházba kerül emiatt, ha a beteg 
kórházi ápolását meghosszabbítja, vagy ha tartósan fennálló rokkantságot okoz.

• Egyetlen betegnél sem fordult elő súlyos mellékhatás a vizsgálat során.

• A betegek körülbelül 2,5%-a (6 beteg) hagyta abba a vizsgálati készítmény szedését a vizsgálat során 
tapasztalt mellékhatások miatt.

• A 4. csoportban (elsubrutinib 5 mg) 1 beteg meghalt szívmegállás miatt, amelyet nem tekintettek a 
vizsgálati készítménnyel összefüggőnek.

Az alábbi táblázat a kezelés leállításához vezető mellékhatásokkal kapcsolatos információkat mutatja be.

Teljes vizsgálat

Placebo
(19 beteg)

1. csoport
(62 beteg)

2. csoport
(41 beteg)

3. csoport
(39 beteg)

4. csoport
(41 beteg)

5. csoport
(40 beteg)

Azon betegek 
száma, akiknél a 
mellékhatások miatt 
leállították a vizsgálati 
készítmény adását

0 (a betegek 
0,0%-a)

3 (a betegek 
4,8%-a)

2 (a betegek 
4,9%-a)

1 (a betegek 
2,6%-a)

0 (a betegek 
0,0%-a)

0 (a betegek 
0,0%-a)

Leállítás okai – Megfázás (felső 
légúti fertőzés), 
nyálmirigy- 
gyulladás,  
gyomornyál- 
kahártya- 
gyulladás  
(gasztritisz), 
nyirokcsomó 
megnagyobbodása 
(lymphadenitis)

Karok 
vagy lábak 
duzzanata 
(perifériás 
duzzanat), 
gyomorfájás 
(felső hasi 
fájdalom)

Csalánkiütés 
(urticaria)

– –

1. csoport = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib
2. csoport = elsubrutinib 60 mg
3. csoport = elsubrutinib 20 mg
4. csoport = elsubrutinib 5 mg
5. csoport = upadacitinib
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A betegek 26,8%-ánál (65 beteg) jelentkeztek mellékhatások a vizsgálat során. Az alábbi táblázat 
a vizsgálat során a leggyakoribb (legalább 2 vagy több betegnél előfordult bármelyik csoportban) 
mellékhatások adatait mutatja be. A leggyakoribb mellékhatás a megfázás (felső légúti fertőzés) volt.

A teljes vizsgálat során a mellékhatások százalékos aránya hasonló volt az elsubrutinibet és/vagy 
upadacitinibet, illetve a placebót szedő betegeknél.

5. Melyek voltak a vizsgálat összességében vett 
eredményei?

A klinikai vizsgálatot a tervek szerint végrehajtották. A vizsgálóorvosok megállapították, hogy az 
elsubrutinib 60 mg + upadacitinib csoportban lévő betegek, valamint az upadacitinib csoportban lévő 
betegek a reumatoid artritisz kevesebb jelét és tünetét mutatták a többi csoporthoz képest 12 hetes 
kezelés után. Általánosságban az elsubrutinibbel és/vagy upadacitinibbel kezelt csoportokban a 
rheumatoid artritisz kevesebb jele és tünete mutatkozott 12 hét után, mint a placebo csoportban.

A teljes vizsgálat során a mellékhatások százalékos aránya hasonló volt az elsubrutinibet és/vagy 
upadacitinibet, illetve a placebót szedő betegeknél. A kezelési csoportokban a mellékhatások száma és 
gyakorisága hasonló volt a rheumatoid artritiszben szenvedő betegek esetében várhatóhoz.

Teljes vizsgálat

Placebo
(19 beteg)

1. csoport
(62 beteg)

2. csoport
(41 beteg)

3. csoport
(39 beteg)

4. csoport
(41 beteg)

5. csoport
(40 beteg)

Azon betegek száma, 
akiknél legalább 
egy mellékhatás 
jelentkezett

7 (a betegek 
3,7%-a)

16 (a betegek 
25,8%-a)

16 (a betegek 
3,9%-a)

11 (a betegek 
2,8%-a)

4 (a betegek 
9,7%-a)

11 (a betegek 
27,5%-a)

Megfázás (felső légúti 
fertőzés)

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

Rosszabbodó 
rheumatoid artritisz

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

Húgyúti fertőzés 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (4,9%) 2 (5,1%) 1 (2,4%) 2 (5,0%)

Emelkedett alanin-
aminotranszferáz  
(ami májkárosodás 
jele lehet)

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

1. csoport = elsubrutinib 60 mg + upadacitinib
2. csoport = elsubrutinib 60 mg
3. csoport = elsubrutinib 20 mg
4. csoport = elsubrutinib 5 mg
5. csoport = upadacitinib
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6. Hogyan segített a vizsgálati készítmény a betegeknek és 
a kutatóknak?

A vizsgálat segített a kutatóknak többet megtudni az elsubrutinib és az upadacitinib biztonságosságáról és 
hatásosságáról a rheumatoid artritiszben szenvedő betegek kezelésében. Kimutatta, hogy a rheumatoid 
artritisz jelei és tünetei, például az érzékeny és duzzadt ízületek, a reggeli merevség és a kimerültség javultak 
az elsubrutinib 60 mg + upadacitinib csoportban és az upadacitinib kezelési csoportban.

Ez az összefoglaló csak ezen vizsgálat eredményeit ismerteti, és amelyek eltérhetnek a többi vizsgálat 
eredményeitől. A vizsgálat eredményei felhasználhatók más vizsgálatokban annak megállapítására, hogy 
az elsubrutinib és upadacitinib segít-e a betegeken.

7. Terveznek-e klinikai vizsgálatokat a későbbiekben?
Jelenleg nem folyik vagy nem terveznek elsubrutinib vizsgálatot a rheumatoid artritisz kezelésére.

8. Ki szponzorálta ezt a vizsgálatot?
A vizsgálathoz az AbbVie nyújtott anyagi támogatást. Ezt az összefoglalót egy betegjogi képviseleti 
csoport ellenőrizte az érthetőség szempontjából.
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A vizsgálat címe II. fázisú vizsgálat az önmagában vagy upadacitinibbel (ABBV-599 kombináció)  
együtt adott ABBV-105 biztonságosságának és hatásosságának vizsgálatára 
hagyományos szintetikus DMARD-okkal végzett korábbi kezelés után olyan  
aktív rheumatoid artritiszben szenvedő betegeknél, akiknél a biológiai  
DMARD-okra adott válasz nem volt megfelelő vagy nem tolerálták azokat.
(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)

Protokoll száma 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

A vizsgálat megbízója AbbVie Inc.
Telefon: +1 800-633-9110
Email: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Köszönjük!

Az AbbVie szeretne köszönetet mondani az összes résztvevőnek, 
hogy időt és energiát áldoztak a vizsgálatra.

A klinikai vizsgálat résztvevői elősegítik a tudomány fejlődését!

2021. március 08. Ez a dokumentum a dokumentum véglegesítésének időpontjában ismert tényeket tartalmazza.

9. Hol találhatok további információkat a vizsgálatról?

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

