
Podsumowanie wyników badania klinicznego
dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Streszczenie ogólne
• Łuszczycowe zapalenie stawów to choroba 

powodująca ból, sztywność i obrzęk stawów.

• Łuszczycowe zapalenie stawów jest chorobą 
długotrwałą i jego nasilenie może zmieniać 
się w czasie. Okresy występowania bardziej 
nasilonych objawów nazywa się zaostrzeniami.

• Przyczyna łuszczycowego zapalenia stawów 
jest nieznana, ale badacze uważają, że jest ono 
powodowane przez szereg powodów, które 
obejmują genetykę i układ odpornościowy 
organizmu oraz czynniki zewnętrzne, które 
mogą wywoływać tę chorobę.

• W tym badaniu lekarze prowadzący 
badanie (badacze) testowali lek o nazwie 
risankizumab u pacjentów, którzy ukończyli 
wcześniejsze badanie tego samego leku.

• W tym badaniu lekarze sprawdzali 
bezpieczeństwo risankizumabu u  
dorosłych pacjentów z łuszczycowym 
zapaleniem stawów.

• Wszyscy pacjenci w tym badaniu 
otrzymywali tę samą dawkę badanego  
leku przez 36 tygodni.

• Badanie było prowadzone od grudnia 
2016 roku do lipca 2018 roku w 10 krajach 
na całym świecie.

• U około 60% pacjentów w badaniu wystąpiły 
działania niepożądane. Najczęstszym 
działaniem niepożądanym było wirusowe 
zakażenie górnych dróg oddechowych 
(przeziębienie).

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

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

Badanie mające na celu ustalenie bezpieczeństwa i skuteczności leku 
zawierającego badany lek risankizumab w leczeniu dorosłych pacjentów  
z łuszczycowym zapaleniem stawów
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Badacze poszukują lepszego sposobu leczenia choroby 
zwanej łuszczycowym zapaleniem stawów. Łuszczycowe 
zapalenie stawów to długotrwała choroba zapalna, która 
dotyka 0,3% do 1% populacji światowej. Powoduje ono 
ból, sztywność i obrzęk stawów. Dokładna przyczyna 
łuszczycowego zapalenia stawów nie jest znana. 
Badacze uważają, że jest ono powodowane przez  
szereg powodów, które obejmują genetykę  
i układ odpornościowy organizmu oraz czynniki 
zewnętrzne, które mogą wywoływać tę chorobę.

Nie ma lekarstwa na łuszczycowe zapalenie stawów, ale 
badacze poszukują leczenia, które kontroluje aktywność 
układu odpornościowego w celu łagodzenia objawów 
występujących u pacjentów. Leki stosowane w leczeniu 
łuszczycowego zapalenia stawów nie działają tak  
samo u wszystkich pacjentów, a objawy występujące  
u niektórych pacjentów mogą nie ulec poprawie 
pomimo leczenia.  Z tego powodu badacze szukają 
innych leków do leczenia tych pacjentów.

W badaniach fazy II bada się potencjalne nowe  
leki w małych grupach pacjentów cierpiących  
na dane schorzenie lub chorobę. W tym badaniu  
fazy II oceniano korzyści i działania niepożądane 
stosowania risankizumabu u dorosłych pacjentów  
z łuszczycowym zapaleniem stawów. To badanie  
było prowadzone metodą „otwartej próby”, co  
oznacza, że zarówno pacjenci, jak i lekarze prowadzący  
badanie wiedzieli, że pacjenci otrzymują badany lek.

Głównym celem tego badania było ustalenie, czy  
lek był bezpieczny dla pacjentów z łuszczycowym 
zapaleniem stawów i czy wystąpiły jakiekolwiek 
niepożądane działania uboczne. Niniejsze streszczenie 
obejmuje wyłącznie wyniki tego badania, które mogą 
różnić się od wyników innych badań.

1. Informacje ogólne na temat badania

1.1. Jaki był główny cel tego badania?



57,9% 
mężczyzn 42,1% kobiet
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Finlandia

Francja

Hiszpania

Stany 
Zjednoczone

1.2. Kiedy i gdzie prowadzono to badanie?

Badanie było prowadzone od grudnia 2016 roku do lipca 2018 roku w następujących krajach:

2. Jakich pacjentów włączono do tego badania?
W badaniu wzięło udział łącznie 145 dorosłych pacjentów. Wszyscy  
pacjenci mieli łuszczycowe zapalenie stawów i odbyli wszystkie  
wizyty w ramach leczenia we wcześniejszym badaniu  
porównującym risankizumab i placebo (bez aktywnego leku).

Spośród 145 pacjentów w tym badaniu 106 ukończyło 
przyjmowanie risankizumabu, 39 nie ukończyło leczenia  
w ramach badania: 4 pacjentów opuściło badanie z powodu 
działań niepożądanych, 10 pacjentów opuściło badanie  
według własnego wyboru, 1 pacjent nie powrócił do  
ośrodka, aby kontynuować leczenie lub badanie i 24  
pacjentów nie ukończyło badania z innych, nieznanych powodów.

W badaniu uczestniczyło więcej mężczyzn (57,9%) niż kobiet  
(42,1%), a wiek pacjentów wynosił od 21 do 78 lat.

Tajwan

Kanada

Belgia

Japonia

Polska

Czechy



Risankizumab
Wstrzyknięcie podskórne 
co 12 tygodni przez 36 tygodni

Obserwacja kontrolna 
po zakończeniu leczenia

Pacjenci, którzy 
ukończyli wizytę 
w Tygodniu 24
w ramach 
wcześniejszego 
badania

Tydzień 0
Rozpoczęcie 
badania

Tydzień 36
Zakończenie leczenia

Tydzień 56
Zakończenie
badania

Tydzień 4
Podanie dodatkowej dawki 
risankizumabu w przypadku 
ograniczonej poprawy 
w liczbie tkliwych lub 
obrzękniętych stawów
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3. Jakie leki były badane?
Lekiem badanym w tym badaniu był lek o nazwie risankizumab. Lekarze prowadzący badanie badali 
jedną dawkę leku u wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu w postaci zastrzyku podawanego 
podskórnie na początku badania, a następnie co dwanaście tygodni przez okres do 36 tygodni. Pacjenci 
mogli otrzymać dodatkową dawkę badanego leku w postaci zastrzyku podskórnego w tygodniu 4, jeżeli  
nie wystąpiła poprawa w liczbie tkliwych i obrzękniętych stawów po pierwszych 4 tygodniach leczenia.

Poniższy schemat przedstawia sposób organizacji badania.

Na początku badania wszyscy pacjenci zostali włączeni do jednej grupy. Lekarze prowadzący badanie 
upewnili się, że każdy pacjent zakończył leczenie we wcześniejszym badaniu nad risankizumabem lub 
placebo w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów i był w dobrym stanie zdrowia.

W tym badaniu pacjentom podawano badany lek co 12 tygodni. Jeżeli u pacjentów nie wystąpiła 
odpowiedź na badany lek po 4 tygodniach, lekarze prowadzący badanie podawali im kolejną dawkę 
badanego leku. Zarówno pacjenci, jak i lekarze prowadzący badanie wiedzieli, jaki badany lek i jaką  
dawkę podano pacjentom.
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4. Jakie były działania niepożądane?
Działania niepożądane to niepożądane zdarzenia natury medycznej, które występują w trakcie badania. 
Mogą one, ale nie muszą być spowodowane leczeniem w ramach badania.

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.

Działania niepożądane związane z leczeniem to takie działania niepożądane, które w opinii lekarza 
prowadzącego badanie mogły mieć co najmniej potencjalny związek z lekiem badanym.

W trakcie badania ciężkie działania niepożądane wystąpiły u około 3,4% pacjentów (5 pacjentów). 
Całkowita liczba pacjentów, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane uznane za potencjalnie 
związane z lekiem badanym, wyniosła 0,7% (1 pacjent).

Około 3,4% pacjentów (5 pacjentów) przerwało przyjmowanie badanego leku ze względu na działania 
niepożądane, które wystąpiły w trakcie badania. Całkowita liczba pacjentów, którzy przerwali 
przyjmowanie badanego leku ze względu na działania niepożądane uznane za potencjalnie związane 
z lekiem badanym, wyniosła 0,7% (1 pacjent; urosepsa). Do innych powodów przerwania przyjmowania 
badanego leku należały decyzja pacjenta i nasilenie objawów łuszczycowego zapalenia stawów.

Żaden pacjent nie zmarł w trakcie badania.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat ciężkich działań niepożądanych związanych 
z leczeniem, które wystąpiły u pacjentów w tym badaniu, jak również działań niepożądanych związanych 
z leczeniem, których skutkiem było przerwanie stosowania badanego leku przez pacjenta oraz działań 
niepożądanych związanych z leczeniem, prowadzących do zgonu.

Risankizumab
       (n=145)

Liczba pacjentów, u których wystąpiły ciężkie działania 
niepożądane związane z leczeniem

1 (0,7% pacjentów)

Ciężkie działania niepożądane związane z leczeniem
• Urosepsa (zakażenie wywołane zakażeniem układu 

moczowego, które przedostaje się do krwiobiegu)
1 (0,7% pacjentów)

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

1 (0,7% pacjentów)

Liczba działań niepożądanych związanych z leczeniem, 
prowadzących do zgonu

0 (0% pacjentów)
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Działania niepożądane wystąpiły w trakcie badania u około 60% pacjentów (87 pacjentów). Całkowita 
liczba pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane uznane za potencjalnie związane z lekiem 
badanym, wyniosła 15,2% (22 pacjentów).

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące częstych działań niepożądanych związanych 
z leczeniem, występujących w tym badaniu (u przynajmniej 2 lub więcej pacjentów). Najczęstszym 
działaniem niepożądanym związanym z leczeniem było zapalenie oskrzeli (zakażenie wyściółki oskrzeli, 
która przenosi powietrze do płuc i z płuc).

5. Jakie były ogólne wyniki tego badania?
Badanie zostało ukończone zgodnie z planem. Lekarze prowadzący badanie stwierdzili, że badany 
lek jest bezpieczny dla pacjentów w leczeniu objawów łuszczycowego zapalenia stawów. U około 
60% pacjentów wystąpiły działania niepożądane, ale większość z nich miała łagodny przebieg i nie 
doprowadziła do przerwania przyjmowania badanego leku.

6. W jaki sposób badanie pomogło pacjentom i badaczom?
Badanie pomogło badaczom dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie stosowania risankizumabu 
w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów. Wyniki uzyskane w tym badaniu mogą zostać 
wykorzystane do opracowania innych badań w celu ustalenia, czy risankizumab pomaga  
pacjentom z łuszczycowym zapaleniem stawów.

W niniejszym podsumowaniu przedstawiono wyłącznie wyniki uzyskane w tym badaniu; mogą one 
różnić się od wyników innych badań.

Pacjenci powinni zwrócić się do swojego lekarza lub do lekarzy prowadzących badanie w przypadku 
dalszych pytań dotyczących udzielanej im indywidualnej opieki i nie powinni wprowadzać zmian 
w swoim leczeniu na podstawie wyników uzyskanych z jednego badania.

7. Czy planowane są jakieś badania w przyszłości?
Planuje się przeprowadzenie przyszłych badań nad stosowaniem risankizumabu u pacjentów  
z łuszczycowym zapaleniem 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. 

Risankizumab
       (n=145)

Liczba pacjentów, u których wystąpiło co najmniej jedno działanie 
niepożądane związane z leczeniem

34 (23,4% pacjentów)

Częste działania niepożądane związane z leczeniem
(Działania niepożądane związane z leczeniem, występujące u co najmniej  
2 lub więcej pacjentów)

• Zakażenia (zapalenie oskrzeli, przeziębienie, ból gardła)
• Reakcje w miejscu wstrzyknięcia
• Nieprawidłowy wynik badania krwi (podwyższony poziom 

enzymów wątrobowych, który może wskazywać  
na uszkodzenie wątroby)

• Zaburzenia tkanki (nasilenie objawów łuszczycowego 
zapalenia stawów)

 

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

   2 (1,4% pacjentów)
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9. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat  
tego badania?

Tytuł badania Jednoramienne badanie kontynuacyjne fazy II, prowadzone metodą otwartej  
próby, mające na celu zbadanie bezpieczeństwa stosowania risankizumabu  
u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy ukończyli wizytę  
w tygodniu 24 w ramach badania M16-002 (1311,5)

Numer protokołu M16-244

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

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

Sponsor badania AbbVie Inc
Numer telefonu: (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!

26 maja 2020 r. Niniejszy dokument zawiera informacje znane w dniu jego sporządzenia.


