
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.

• V tomto klinickém hodnocení zkoušející lékaři 
(zkoušející) zkoumali lék zvaný risankizumab 
u pacientů, kteří dokončili účast v předchozím 
klinickém hodnocení se stejným lékem.

• V tomto klinickém hodnocení lékaři zkoumali 
bezpečnost risankizumabu u dospělých 
pacientů s psoriatickou artritidou.

• Všichni pacienti v tomto klinickém hodnocení 
dostávali stejnou dávku hodnoceného 
přípravku po dobu 36 týdnů.

• Toto klinické hodnocení probíhalo od prosince 
2016 do července 2018 v deseti zemích.

• U přibližně 60 % pacientů účastnících se 
klinického hodnocení se vyskytly vedlejší 
účinky. Nejčastějším vedlejším účinkem byla 
virová infekce horních cest dýchacích (běžné 
nachlazení).

• Výsledky tohoto klinického hodnocení 
výzkumní pracovníci použijí k dalšímu vývoji 
tohoto léku.

• Pokud jste se účastnil/a tohoto klinického 
hodnocení a chcete se dozvědět více o Vaší 
individuální péči, kontaktujte lékaře nebo 
personál výzkumného pracoviště.

Klinické hodnocení k posouzení bezpečnosti a účinnosti léku obsahujícího 
hodnocený přípravek risankizumab u dospělých pacientů s psoriatickou 
artritidou



2

Výzkumní pracovníci se snaží objevit lepší způsob 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 hledají léčbu, která ovlivňuje aktivitu 
imunitního systému a zmírňuje tak příznaky pacientů. 
Léky používané k léčbě psoriatické artritidy nepůsobí 
u všech pacientů stejně a u některých pacientů se 
příznaky nemusí při léčbě zlepšit.  Z tohoto důvodu se 
výzkumní pracovníci snaží objevit různé léky k léčbě 
těchto pacientů.

Klinická hodnocení fáze 2 zkoumají nové možnosti 
léčby u malého počtu pacientů s určitou poruchou 
nebo onemocněním. V tomto klinickém hodnocení 
fáze 2 se zkoumaly přínosy a vedlejší účinky přípravku 
risankizumab u dospělých pacientů s psoriatickou 
artritidou. Toto klinické hodnocení bylo nezaslepené, 
což znamená, že pacienti i zkoušející lékaři věděli, že 
pacienti užívají hodnocený přípravek.

Hlavním cílem klinického hodnocení bylo zjistit, zda byl 
lék bezpečný u pacientů s psoriatickou artritidou a zda 
se vyskytly nežádoucí vedlejší účinky. 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?



57,9 % mužů 42,1 % žen
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Spojené státy americké

1.2. Kdy a kde klinické hodnocení probíhalo?

Toto klinické hodnocení probíhalo od prosince 2016 do července 2018 v následujících zemích:

2. Jací pacienti byli zařazeni do tohoto klinického 
hodnocení?

Klinického hodnocení se zúčastnilo celkem 145 dospělých pacientů. 
Všichni pacienti měli psoriatickou artritidu a absolvovali všechny 
léčebné návštěvy v předchozím klinickém hodnocení s použitím 
risankizumabu nebo placeba (přípravek, který neobsahuje  
žádnou léčivou látku).

Ze 145 pacientů účastnících se tohoto klinického hodnocení 
dokončilo léčbu risankizumabem 106 pacientů a 39 pacientů 
léčbu předčasně ukončilo: čtyři pacienti z klinického hodnocení 
odstoupili kvůli vedlejším účinkům, deset pacientů z klinického 
hodnocení odstoupilo na vlastní žádost, jeden pacient se nedostavil 
do zdravotnického zařízení k další léčbě nebo podstoupení vyšetření  
a 24 pacientů nedokončilo klinické hodnocení  
z jiných, neznámých důvodů.

Klinického hodnocení se zúčastnilo více mužů (57,9 %) než žen (42,1 %)  
a pacienti byli ve věku od 21 do 78 let.

Tchaj-wan

Kanada

Belgie

Japonsko

Polsko

Česká republika



Risankizumab
Ve formě podkožní injekce podávané
každých 12 týdnů po dobu 36 týdnů

Následné sledování po léčbě

Pacienti, kteří 
absolvovali 
návštěvu ve 
24. týdnu v 
předchozím 
klinickém 
hodnocení 0. týden

Začátek 
klinického 
hodnocení

36. týden
Konec léčby

56. týden
Konec
klinického
hodnocení

4. týden
Další dávka 
risankizumabu podaná 
v případě pouze malého
zlepšení počtu citlivých
nebo oteklých kloubů
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3. Jaké léky se zkoumaly?
Lék zkoumaný v tomto klinickém hodnocení se nazývá risankizumab. Zkoušející lékaři zkoumali jednu 
dávku léku u všech pacientů v klinickém hodnocení, kterou pacientům podali ve formě podkožní injekce 
na začátku klinického hodnocení a poté jim ji podávali každých dvanáct týdnů po dobu až 36 týdnů. 
Pacientům mohla být podána další dávka hodnoceného přípravku ve formě podkožní injekce ve 4. týdnu, 
pokud u nich nedošlo ke zlepšení počtu bolestivých a oteklých kloubů po prvních čtyřech týdnech léčby.

Diagram níže zobrazuje, jak bylo klinické hodnocení organizováno.

Na začátku klinického hodnocení byli všichni pacienti zařazeni do jedné skupiny. Zkoušející lékaři ověřili, 
zda každý pacient dokončil léčbu psoriatické artritidy v předchozím klinickém hodnocení s použitím 
risankizumabu nebo placeba a byl v dobrém zdravotním stavu.

V tomto klinickém hodnocení dostávali pacienti hodnocený přípravek každých 12 týdnů. Pokud pacienti 
neodpovídali na léčbu hodnoceným přípravkem po uplynutí čtyř týdnů, zkoušející lékaři jim podali další 
dávku hodnoceného přípravku. Pacienti i zkoušející lékaři věděli, jaký hodnocený přípravek a dávku 
pacienti dostávali.
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4. Jaké byly vedlejší účinky?
Vedlejší účinky jsou nežádoucí zdravotní příhody, které se vyskytnou během klinického hodnocení. Mohou 
nebo nemusí být způsobeny hodnocenou léčbou.

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

Související vedlejší účinky jsou vedlejší účinky, o nichž se zkoušející lékař domnívá, že přinejmenším 
možná souvisí s hodnoceným přípravkem.

Přibližně u 3,4 % pacientů (5 pacientů) došlo během klinického hodnocení k výskytu závažných vedlejších 
účinků. Celkový počet pacientů, u nichž došlo k závažným vedlejším účinkům, které byly považovány za 
možná související s hodnoceným přípravkem, byl 0,7 % (1 pacient).

Přibližně 3,4 % pacientů (5 pacientů) přestalo hodnocený přípravek užívat kvůli vzniku vedlejších účinků 
během klinického hodnocení. Celkový počet pacientů, kteří ukončili léčbu hodnoceným přípravkem  
z důvodu vzniku vedlejších účinků, které byly považovány za možná související s hodnoceným přípravkem, 
byl 0,7 % pacientů (1 pacient; urosepse). Další důvody k vysazení hodnoceného přípravku zahrnovaly 
rozhodnutí z vlastní vůle pacienta a zhoršení příznaků psoriatické artritidy.

Během klinického hodnocení nezemřel žádný pacient.

V tabulce níže jsou uvedeny informace týkající se souvisejících závažných vedlejších účinků, které se  
u pacientů během klinického hodnocení vyskytly, a také vedlejších účinků, které měly za následek 
ukončení léčby hodnoceným přípravkem, a souvisejících vedlejších účinků vedoucích k úmrtí.

Risankizumab
       (n = 145)

Počet pacientů se souvisejícími závažnými nežádoucími účinky 1 (0,7 % pacientů)

Související závažné vedlejší účinky
• Urosepse (infekce způsobená infekcí močových cest,  

která se dostane do krevního řečiště)
1 (0,7 % pacientů)

Počet pacientů, kteří přestali užívat hodnocený přípravek kvůli vzniku 
souvisejících vedlejších účinků

1 (0,7 % pacientů)

Počet souvisejících vedlejších účinků, které měly za následek smrt 0 (0 % pacientů)
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Přibližně u 60 % pacientů (87 pacientů) se během klinického hodnocení vyskytly vedlejší účinky.  
Celkový počet pacientů, u nichž se vyskytly vedlejší účinky, které byly považovány za možná související  
s hodnoceným přípravkem, byl 15,2 % (22 pacientů).

V tabulce níže jsou uvedeny informace týkající se častých souvisejících vedlejších účinků (vyskytující 
se nejméně u dvou či více pacientů) v tomto klinickém hodnocení. Nejčastějším souvisejícím vedlejším 
účinkem byla bronchitida (zánět výstelky průdušek, které vedou vzduch z plic a do plic).

5. Jaké byly celkové výsledky klinického hodnocení?
Klinické hodnocení bylo dokončeno dle plánu. Zkoušející lékaři zjistili, že hodnocený přípravek byl 
bezpečný pro pacienty k léčbě příznaků psoriatické artritidy. Přibližně u 60 % pacientů došlo k výskytu 
vedlejších účinků, ale většina byla mírná a nevedla k ukončení léčby hodnoceným přípravkem.

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

Klinické hodnocení umožnilo výzkumným pracovníkům získat více poznatků o bezpečnosti risankizumabu 
jako léčby psoriatické artritidy. Poznatky z tohoto klinického hodnocení mohou být využity k vývoji dalších 
klinických hodnocení zjišťujících, zda risankizumab pomáhá pacientům s psoriatickou artritidou.

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

Doporučuje se, aby se pacienti v případě dalších otázek týkajících se jejich individuální péče obrátili 
na své lékaře a/nebo zkoušející lékaře a neprováděli žádné změny v léčbě na základě výsledků 
jednoho klinického hodnocení.

7. Plánují se v budoucnu nějaká další klinická hodnocení?
Očekává se, že v budoucnu se uskuteční další klinická hodnocení risankizumabu u pacientů  
s psoriatickou artritidou.

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.

Risankizumab
       (n = 145)

Počet pacientů nejméně s jedním souvisejícím vedlejším účinkem 34 (23,4 % pacientů)

Časté související vedlejší účinky
(související vedlejší účinky vyskytující se nejméně u dvou či více pacientů)

• Infekce (bronchitida, běžné nachlazení, bolest v krku)
• Reakce v místě vpichu
• Abnormální výsledky vyšetření krve (zvýšené jaterní enzymy, 

což může poukazovat na poškození jater)
• Poruchy tkáně (zhoršení příznaků psoriatické artritidy)

 

13 (9,0 % pacientů)
  3 (2,1 % pacientů)
   2 (1,4 % pacientů) 

   2 (1,4 % pacientů)
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9. Kde mohu získat více informací o tomto klinickém hodnocení?

Název klinického 
hodnocení

Jednoramenná nezaslepená prodloužená studie fáze 2 hodnotící bezpečnost 
risankizumabu u pacientů s psoriatickou artritidou, kteří absolvovali návštěvu ve 
24. týdnu v rámci klinického hodnocení M16-002 (1311.5)

Číslo protokolu: M16-244

Clinicaltrials.gov NCT02986373
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02986373?term=M16-244&draw=2&rank=1

Eudract 2016-003113-94
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003113-94

Zadavatel 
klinického 
hodnocení

AbbVie Inc
Telefon: (800) 633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Děkujeme Vám!

Společnost Abbvie by všem účastníkům ráda poděkovala za jejich  
čas a úsilí, které věnovali tomuto klinickému hodnocení.

Účastníci klinického hodnocení přispívají k vědeckému pokroku!

26. května 2020. Tento dokument obsahuje informace známé v době vypracování tohoto dokumentu.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02986373?term=M16-244&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003113-94
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

