
Podsumowanie wyników badania klinicznego
dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Streszczenie ogólne
• Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba 

autoimmunologiczna o nieznanym podłożu, która 
powoduje atak układu odpornościowego organizmu.

• Reumatoidalne zapalenie stawów atakuje 
stawy, powodując stan zapalny (obrzęk, ból 
i zaczerwienienie stawów). Objawy te mogą 
znikać i powracać.

• Głównym celem badania było ustalenie, czy 
elsubrutynib przyjmowany samodzielnie lub 
w skojarzeniu z upadacytynibem był bezpieczny 
i skuteczny w porównaniu z placebo w leczeniu 
dorosłych pacjentów z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów.

• W badaniu wzięło udział 242 dorosłych pacjentów 
z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia 
stawów, z których 215 ukończyło badanie. Łącznie 
97 pacjentów kontynuowało udział w oddzielnym 
badaniu kontynuacyjnym.

• Lekarze prowadzący badanie przydzielili pacjentów 
do 1 z 6 grup. W ramach badania analizowali oni 
różne dawki elsubrutynibu, w tym placebo (brak 
prawdziwego leku) w skojarzeniu z elsubrutynibem 
i upadacytynibem w monoterapii. 

• W trakcie badania poważne zdarzenia niepożądane 
nie wystąpiły u żadnego z pacjentów. Najczęstszym 
działaniem niepożądanym było przeziębienie 
(infekcja górnych dróg oddechowych).

• W całym badaniu odsetek działań niepożądanych  
był podobny u pacjentów przyjmujących elsubrutynib 
i/lub upadacytynib i przyjmujących placebo.

• W grupach leczenia liczba i częstość występowania 
działań niepożądanych były podobne do 
tych, których się spodziewano u pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

• Wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane 
przez badaczy do dalszych prac związanych 
z opracowywaniem tego leku.

• Osoby, które brały udział w tym badaniu i mają 
pytania na temat swojej indywidualnej opieki, 
proszone są o kontakt z lekarzem lub personelem 
w ośrodku badawczym.

Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania 
elsubrutynibu w monoterapii lub w skojarzeniu z upadacytynibem w leczeniu 
dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w porównaniu 
z placebo
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Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba 
autoimmunologiczna o nieznanym podłożu, która 
powoduje atak układu odpornościowego organizmu. 
Reumatoidalne zapalenie stawów atakuje stawy, 
powodując stan zapalny (obrzęk, ból i zaczerwienienie 
stawów). Objawy te mogą znikać i powracać.

Badacze w tym badaniu stosowali lek o nazwie 
elsubrutynib. Elsubrutynib jest nowym lekiem 
eksperymentalnym testowanym po raz pierwszy 
u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów w celu 
sprawdzenia, czy może on oddziaływać na część 
układu odpornościowego, aby pomóc pacjentom 
z chorobami zapalnymi. Badacze chcieli się dowiedzieć, 
czy elsubrutynib może pomóc złagodzić objawy 
przedmiotowe i podmiotowe reumatoidalnego zapalenia 
stawów, gdy jest podawany pacjentom samodzielnie lub 
w skojarzeniu z upadacytynibem, lekiem stosowanym 
w leczeniu chorób autoimmunologicznych. 

Głównym celem badania było ustalenie, czy 
elsubrutynib przyjmowany samodzielnie lub 
w skojarzeniu z upadacytynibem był bezpieczny 
i skuteczny w porównaniu z placebo w leczeniu 
pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 
Lekarze w tym badaniu leczyli dorosłych pacjentów 
z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów, 
którego objawy nie uległy poprawie po wcześniejszym 
leczeniu biologicznymi lekami przeciwreumatycznymi 
modyfikującymi przebieg choroby (biologic disease-
modifying anti-rheumatic drugs, bDMARD), które są 

rodzajem leków stosowanych w celu spowolnienia postępu reumatoidalnego zapalenia stawów. Badacze 
zaplanowali to badanie jako randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą podwójnie ślepej próby.

• W badaniach fazy II bada się potencjalne nowe leki w małych grupach pacjentów cierpiących na dane 
schorzenie lub chorobę. W tym badaniu fazy II lekarze prowadzący badanie oceniali korzyści stosowania 
elsubrutynibu w monoterapii lub w skojarzeniu z upadacytynibem w porównaniu z placebo u pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Lekarze prowadzący badanie obserwowali także pacjentów 
pod kątem wszelkich działań niepożądanych, które mogły wystąpić po zakończeniu leczenia badanymi 
lekami. Działanie niepożądane to zdarzenie medyczne, które w opinii lekarza prowadzącego badanie 
mogło mieć co najmniej potencjalny związek z badanym lekiem/leczeniem.

• W tym badaniu stosowano placebo. Placebo wygląda jak lek, ale nie zawiera żadnego leku.
• To badanie było prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, co oznacza, że ani pacjenci, ani 

lekarze prowadzący badanie nie wiedzieli, którzy pacjenci otrzymywali określony badany lek/leczenie. 
Zapewniło to brak wpływu na wyniki badania.

• Badanie to było również randomizowane, co oznacza, że program komputerowy został wykorzystany 
do losowego (w drodze przypadku) przydzielenia pacjentów do jednej z sześciu grup. Proces 
ten, nazywany randomizacją, zmniejsza różnice pomiędzy grupami. Randomizacja umożliwia jak 
najdokładniejsze porównanie wyników każdego leczenia.

1. Informacje ogólne na temat badania
1.1. Jaki był główny cel tego badania?
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1.2. Kiedy i gdzie prowadzono to badanie?

Badanie było prowadzone od października 2018 roku do marca 2020 roku w następujących krajach: 
Belgia, Kanada, Czechy, Węgry, Polska, Portoryko, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

2. Jakich pacjentów włączono do tego badania?
W badaniu wzięło udział 242 dorosłych pacjentów z aktywną postacią 
reumatoidalnego zapalenia stawów, z których 215 ukończyło badanie. 
Łącznie 97 pacjentów kontynuowało udział w oddzielnym badaniu 
kontynuacyjnym. W badaniu kontynuacyjnym pacjenci zdecydowali 
się wydłużyć swój czas udziału w badaniu o dodatkowe 
48 tygodni. Pacjenci, którzy początkowo otrzymywali placebo, 
przeszli na leczenie skojarzone elsubrutynibem i upadacytynibem 
podczas badania kontynuacyjnego.

W badaniu uczestniczyło więcej kobiet (84%) niż mężczyzn (16%), 
ponieważ choroba ta występuje częściej u kobiet. Pacjenci byli 
w wieku od 23 do 80 lat. Średni wiek pacjentów wynosił 58 lat.

Aby wziąć udział w tym badaniu, pacjenci musieli otrzymać diagnozę 
aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów co najmniej 3 miesiące 
wcześniej. Pacjenci musieli również być leczeni wcześniej lekami bDMARD przez 
co najmniej 3 miesiące, pomimo którego nadal doświadczali objawów reumatoidalnego 
zapalenia stawów lub zgłaszali zbyt wiele skutków ubocznych leczenia bDMARD.

16% 
mężczyzn

84% 
kobiet



Okres przesiewowy 
(35 dni)

Okres leczenia prowadzonego metodą podwójnie 
ślepej próby (12 tygodni)

Okres obserwacji
 kontrolnej (30 dni)

R
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Placebo = placebo

Grupa 1 = elsubrutynib 60 mg + upadacytynib

Grupa 2 = elsubrutynib 60 mg

Grupa 3 = elsubrutynib 20 mg

Grupa 4 = elsubrutynib 5 mg

Grupa 5 = upadacytynib
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3. Jakie leki były badane?
Lek stosowany w tym badaniu to elsubrutynib. Lekarze prowadzący badanie testowali ten lek podawany 
samodzielnie, a także w skojarzeniu z lekiem o nazwie upadacytynib. Lekarze prowadzący badanie 
testowali różne dawki elsubrutynibu z placebo (które wygląda jak lek, ale nie zawiera prawdziwego leku), 
oprócz elsubrutynibu z upadacytynibem, upadacytynibu z placebo i samego placebo.

Na początku badania lekarze prowadzący badanie wybrali pacjentów, którzy spełniali wszystkie wymogi 
planowanego badania podczas trwającego 35 dni okresu przesiewowego.

W okresie leczenia prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby lekarze prowadzący badanie użyli programu 
komputerowego, aby losowo (w drodze przypadku) przydzielić pacjentów do 1 z 6 grup. Pacjenci otrzymywali 
różne dawki elsubrutynibu i/lub placebo i upadacytynibu i/lub placebo przez 12 tygodni, w zależności od 
tego, do której grupy zostali przydzieleni. Leki miały postać kapsułek/tabletek do połykania, które pacjenci 
przyjmowali raz na dobę. Pacjenci nie wiedzieli, jaką dawkę leku otrzymali ani czy otrzymywali placebo.

W trakcie okresu obserwacji kontrolnej lekarze prowadzący badanie kontaktowali się ponownie 
z pacjentami, którzy przyjmowali lek badany, po przyjęciu ostatniej dawki leku. Pacjenci mieli wtedy 
możliwość wzięcia udziału w osobnym badaniu kontynuacyjnym.
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4. Jakie były działania niepożądane?
Działania niepożądane to niepożądane zdarzenia medyczne, które w opinii lekarza prowadzącego 
badanie mogły mieć co najmniej potencjalny związek z badanym lekiem.

Działanie niepożądane uznawane jest za ciężkie, jeśli prowadzi do zgonu, zagraża życiu, powoduje 
konieczność hospitalizacji pacjenta, wydłuża pobyt pacjenta w szpitalu albo powoduje długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu.

• W trakcie badania poważne zdarzenia niepożądane nie wystąpiły u żadnego z pacjentów.

• Około 2,5% pacjentów (6 pacjentów) przerwało przyjmowanie badanego leku ze względu na działania 
niepożądane, które wystąpiły w trakcie badania.

• 1 pacjent w Grupie 4 (elsubrutynib 5 mg) zmarł z powodu zatrzymania akcji serca, co nie zostało 
uznane za związane z badanym lekiem.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat skutków ubocznych, które wystąpiły u pacjentów 
i doprowadziły do przerwania leczenia przez pacjenta.

Całe badanie

Placebo
(19 pacjentów)

Grupa 1
(62 pacjentów)

Grupa 2
(41 pacjentów)

Grupa 3
(39 pacjentów)

Grupa 4
(41 pacjentów)

Grupa 5
(40 pacjentów)

Liczba 
pacjentów, 
którzy przerwali 
przyjmowanie 
badanego 
leku z powodu 
wystąpienia 
działań 
niepożądanych

0 (0,0%  
pacjentów)

3 (4,8% 
pacjentów)

2 (4,9% 
pacjentów)

1 (2,6% 
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

0 (0,0%  
pacjentów)

Powody 
przerwania 
przyjmowania leku

– Przeziębienie 
(infekcja 
górnych dróg 
oddechowych), 
zapalenie 
gruczołów 
ślinowych, 
zapalenie 
błony śluzowej 
żołądka 
(zapalenie 
żołądka), 
powiększenie 
węzłów 
chłonnych 
(zapalenie 
węzłów 
chłonnych)

Obrzęk rąk 
lub nóg 
(obrzęk 
obwodowy), 
ból brzucha 
(ból w górnej 
części 
brzucha)

Pokrzywka – –

Grupa 1 = elsubrutynib 60 mg + upadacytynib
Grupa 2 = elsubrutynib 60 mg
Grupa 3 = elsubrutynib 20 mg
Grupa 4 = elsubrutynib 5 mg
Grupa 5 = upadacytynib
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Działania niepożądane wystąpiły w trakcie badania u 26,8% pacjentów (65 pacjentów). W poniższej tabeli 
przedstawiono informacje dotyczące częstych działań niepożądanych występujących w tym badaniu (u co 
najmniej 2 pacjentów w dowolnej grupie). Najczęstszym działaniem niepożądanym było przeziębienie 
(infekcja górnych dróg oddechowych).

W całym badaniu odsetek działań niepożądanych był podobny u pacjentów przyjmujących elsubrutynib  
i/lub upadacytynib i przyjmujących placebo.

5. Jakie były ogólne wyniki tego badania?
Badanie zostało ukończone zgodnie z planem. Lekarze prowadzący badanie stwierdzili, że pacjenci 
w grupie przyjmującej elsubrutynib w dawce 60 mg w skojarzeniu z upadacytynibem oraz pacjenci w grupie 
przyjmującej upadacytynib wykazywali mniej objawów przedmiotowych i podmiotowych reumatoidalnego 
zapalenia stawów w porównaniu z innymi grupami po 12 tygodniach leczenia. Ogólnie rzecz biorąc, grupy 
leczone elsubrutynibem i/lub upadacytynibem wykazywały mniej objawów przedmiotowych i podmiotowych 
reumatoidalnego zapalenia stawów po 12 tygodniach w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

W całym badaniu odsetek działań niepożądanych był podobny u pacjentów przyjmujących elsubrutynib 
i/lub upadacytynib i przyjmujących placebo. W grupach leczenia liczba i częstość występowania 
działań niepożądanych były podobne do tych, których się spodziewano u pacjentów z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów.

Całe badanie

Placebo
(19 pacjentów)

Grupa 1
(62 pacjentów)

Grupa 2
(41 pacjentów)

Grupa 3
(39 pacjentów)

Grupa 4
(41 pacjentów)

Grupa 5
(40 pacjentów)

Liczba pacjentów, 
u których 
wystąpiło 
co najmniej 
jedno działanie 
niepożądane

7 (3,7%  
pacjentów)

16 (25,8%  
pacjentów)

16 (3,9%  
pacjentów)

11 (2,8%  
pacjentów)

4 (9,7%  
pacjentów)

11 (27,5%  
pacjentów)

Przeziębienie 
(infekcja 
górnych dróg 
oddechowych)

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

Pogorszenie 
reumatoidalnego 
zapalenia stawów

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

Zakażenie dróg 
moczowych

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

Podwyższony 
poziom 
aminotransferazy 
alaninowej (co 
może być oznaką 
uszkodzenia 
wątroby)

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

Grupa 1 = elsubrutynib 60 mg + upadacytynib
Grupa 2 = elsubrutynib 60 mg
Grupa 3 = elsubrutynib 20 mg
Grupa 4 = elsubrutynib 5 mg
Grupa 5 = upadacytynib
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6. W jaki sposób badanie pomogło pacjentom i badaczom?
Badanie pomogło badaczom dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa i skuteczności 
elsubrutynibu i upadacytynibu w leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wykazało 
ono, że objawy przedmiotowe i podmiotowe reumatoidalnego zapalenia stawów, takie jak ból i obrzęk 
stawów, sztywność poranna i zmęczenie, uległy poprawie w grupie leczenia przyjmującej elsubrutynib 
w dawce 60 mg w skojarzeniu z upadacytynibem oraz w grupie leczenia przyjmującej upadacytynib.

W niniejszym podsumowaniu przedstawiono wyłącznie wyniki uzyskane w tym badaniu; mogą one różnić 
się od wyników innych badań. Wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane w innych badaniach w celu 
sprawdzenia, czy elsubrutynib i upadacytynib pomagają pacjentom.

7. Czy planowane są jakieś badania w przyszłości?
Obecnie nie są prowadzone ani planowane żadne badania nad elsubrutynibem stosowanym w leczeniu 
reumatoidalnego zapalenia stawów.

8. Kto jest sponsorem tego badania?
Sponsorem omawianego badania jest spółka AbbVie. Niniejsze podsumowanie zostało zweryfikowane 
pod kątem czytelności przez grupę zajmującą się działaniami na rzecz pacjentów.
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Tytuł badania Badanie fazy II mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności ABBV-105 
podawanego w monoterapii lub w skojarzeniu z upadacytynibem (skojarzenie ABBV-
599) z leczeniem podstawowym z zastosowaniem konwencjonalnych syntetycznych 
leków DMARD u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów 
z niedostateczną odpowiedzią lub nietolerancją na biologiczne leki 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)

Numer protokołu M16-063

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

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

Sponsor badania AbbVie, Inc.
Numer telefonu: +1 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Dziękujemy

AbbVie pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za poświęcony czas 
i wysiłek, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie tego badania.

Uczestnicy badania klinicznego przyczyniają się do postępów w nauce!

8 marca 2021 r. Niniejszy dokument zawiera informacje znane w dniu jego sporządzenia.

9. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat  
tego badania?

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

