
סיכום תוצאות הניסוי הקליני
לציבור הרחב

מחקר שמטרתו ללמוד עד כמה יעילה ובטוחה תרופה חדשה הנקראת ABBV-3373 בהשוואה 
לאדאלימומאב )adalimumab( ופלצבו במטופלים בוגרים עם דלקת מפרקים שגרונית בדרגה 

בינונית עד חמורה

סיכום כולל
 דלקת מפרקים שגרונית )RA( היא מחלה הגורמת למערכת 	 

החיסון של הגוף, המסייעת להילחם בזיהומים, לתקוף את 
עצמה. דלקת מפרקים שגרונית מתרחשת במפרקי הגוף 

וגורמת לדלקת )נפיחות, כאב ואדמומיות(.
 כאשר התסמינים נעלמים למשך תקופה ארוכה, הדבר נקרא 	 

הפוגה. כאשר התסמינים מחמירים, הדבר נקרא התלקחות.
 המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה לגלות אם הסימנים 	 

 והתסמינים של מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית 
השתפרו לאחר 12 שבועות של טיפול בתרופה חדשה 

.ABBV‑3373 הנקראת
 הסימנים והתסמינים של דלקת מפרקים שגרונית נמדדו 	 

 באמצעות ניקוד פעילות המחלה )DAS28( ורמות חלבון 
מגיב CRP(  C( בדם. ניקוד DAS28 מודד את מספר המפרקים 

הרגישים והנפוחים, ו-CRP מיוצר על ידי הכבד בתגובה 
 לדלקת בגוף. כאשר משתמשים במדדים אלו יחד, הם 

.DAS28)CRP( נקראים
 מחקר זה כלל שני חלקי טיפול. בחלק 1, רופאי המחקר 	 

 ABBV‑3373 החוקרים( בדקו תרופה חדשה הנקראת(
בהשוואה לאדאלימומאב. בחלק 2, רופאי המחקר בדקו 

פלצבו )שנראה כמו טיפול אך אינו מכיל תרופה( בהשוואה 
 לאדאלימומאב במטופלים בוגרים עם דלקת מפרקים 

שגרונית בדרגה בינונית עד חמורה.

 המחקר התקיים ממרץ 2019 עד אוגוסט 2020 ב-4 מדינות 	 
וכלל 48 מטופלים.

 בתחילת המחקר, תוכנת מחשב שיבצה מטופלים בשתי 	 
זרועות טיפול שונות. זרוע אחת קיבלה ABBV‑3373 בחלק 1 

ולאחר מכן פלצבו בחלק 2. הזרוע השנייה קיבלה אדאלימומאב 
בחלק 1 והמשיכה ליטול אדאלימומאב בחלק 2.

 המחקר הראה כי מטופלים שטופלו ב-ABBV‑3373 חוו שיפור 	 
גדול יותר ב-)DAS28)CRP בהשוואה לנתונים שנאספו בעבר 

על מטופלים שטופלו בפלצבו או באדאלימומאב )נקראים נתוני 
ייחוס היסטוריים(.

 	 ABBV‑3373 בחלק 1, כ-6.5% מהמטופלים שטופלו עם 
 וכ-17.6% מהמטופלים שטופלו עם אדאלימומאב חוו 

תופעות לוואי.
 בחלק 2, כ-16.7% מהמטופלים שטופלו בפלצבו וכ-37.5% 	 

מהמטופלים שטופלו באדאלימומאב חוו תופעות לוואי.
 החוקרים עשויים להשתמש בתוצאות מחקר זה כדי להמשיך 	 

לפתח תרופה זו.
 אם השתתפת במחקר זה ויש לך שאלות לגבי הטיפול האישי 	 

שלך, צור קשר עם הרופא או עם הצוות במרכז המחקר שלך.
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דלקת מפרקים שגרונית )RA( היא מחלה אוטואימונית הגורמת 
למערכת החיסון של הגוף, המסייעת להילחם בזיהום, לתקוף את 
עצמה. דלקת מפרקים שגרונית מתרחשת במפרקי הגוף וגורמת 
לדלקת )נפיחות, כאב ואדמומיות(. תסמינים אלו יכולים להיעלם 

ולחזור, ולהשתנות בחומרתם.

אין מרפא לדלקת מפרקים שגרונית, אך החוקרים מחפשים 
טיפול המחליש את פעילות מערכת החיסון לשם שיפור תסמיני 

המטופלים. במחקר זה, תרופה הנקראת ABBV-3373 נבדקה 
במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית כדי לראות אם היא יכולה 
לעבוד על חלק מסוים ממערכת החיסון, כדי לעזור להפחית את 
הדלקת. ABBV-3373 הושוותה לטיפול עם אדאלימומאב, תרופה 

המאושרת לטיפול במחלות אוטואימוניות רבות, כגון דלקת 
מפרקים שגרונית.

המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה לבדוק כיצד הסימנים 
והתסמינים של מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית השתנו 

 .DAS28)CRP( לאחר 12 שבועות של טיפול, בהתבסס על מדד
ניקוד DAS28 מודד את מספר המפרקים הרגישים והנפוחים, 

ו-CRP מיוצר על ידי הכבד בתגובה לדלקת בגוף. מחקר זה תוכנן 
כמחקר שלב 2, כפול-סמיות, בהקצאה אקראית.

 מחקרי שלב 2 בודקים טיפולים פוטנציאליים חדשים 	 
במספר מצומצם של מטופלים הסובלים ממחלה או ממצב 
רפואי מסוים. במחקר שלב 2 זה, רופאי המחקר בחנו את 
היתרונות של ABBV-3373 במטופלים. רופאי המחקר בדקו 

גם תופעות לוואי שייתכן שהיו למטופלים לאחר הטיפול.
 תופעות לוואי הן אירועים רפואיים שנחשבים על ידי רופאי 	 

המחקר ככאלה שלכל הפחות עשויים להיות קשורים 
לתרופת המחקר.

 המחקר היה כפול-סמיות, כלומר, גם המטופלים וגם רופאי 	 
המחקר לא ידעו איזו תרופת מחקר ניתנה לכל מטופל. 

שיטה זו מבטיחה כי תוצאות המחקר לא יושפעו.
 בתחילת המחקר, נעשה שימוש בתוכנת מחשב כדי לשבץ 	 

באופן אקראי )באופן מקרי( את המטופלים לאחת משתי 
זרועות טיפול. תהליך זה נקרא הקצאה אקראית, והוא 

עוזר להפוך את הזרועות לדומות ומפחית את ההבדלים 
ביניהן. ההקצאה האקראית מאפשרת להשוות את 
התוצאות של כל טיפול באופן מדויק ככל האפשר.

מידע כללי על המחקר  .1
מה הייתה המטרה העיקרית של מחקר זה?  .1.1
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מתי והיכן המחקר בוצע?  .1.2
מחקר זה התקיים החל ממרץ 2019 ועד לאוגוסט 2020 במדינות הבאות: הונגריה, ישראל, פולין וארצות הברית )כולל 

פוארטו ריקו(.

אילו מטופלים נכללו במחקר זה?  .2
סך של 48 מטופלים בוגרים עם דלקת מפרקים שגרונית פעילה השתתפו במחקר. 

כל המטופלים השלימו את חלק 1 של המחקר, ו-45 מטופלים השלימו את חלק 
2 של המחקר. כל המטופלים סבלו מדלקת מפרקים שגרונית במשך לפחות 

3 חודשים לפני ההצטרפות למחקר וחוו שיפור מוגבל בתסמיני דלקת 
המפרקים השגרונית שלהם בעת נטילת תרופה הנקראת מתוטרקסאט 

.)methotrexate(

במחקר היו יותר נשים )79%( מאשר גברים )21%( מאחר שדלקת מפרקים 
שגרונית נפוצה יותר בקרב נשים. גיל המטופלים נע בין 23 ל-73 שנים, עם 

גיל ממוצע של 53 שנים.

21%
גברים

79%
נשים



שעברו הקצאה אקראית*
מטופלים 

מטופלים המקבלים
 ABBV-3373

ופלצבו של 
אדאלימומאב

מטופלים המקבלים
אדאלימומאב 

ופלצבו של
ABBV-3373

מטופלים המקבלים 
פלצבו של אדאלימומאב

מטופלים המקבלים 
אדאלימומאב

ABBV-3373

אדאלימומאב

פלצבו

אדאלימומאב

שבוע 0
תחילת המחקר

שבוע 12
DAS28 (CRP)

שבוע 24
סוף הטיפול

סוף המחקר

מעקבסינון חלק 2חלק 1
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אילו תרופות נחקרו?  .3
 ABBV-3373 .אדאלימומאב ופלצבו. פלצבו נראה כמו הטיפול אך אינו מכיל תרופה ,ABBV-3373 התרופות במחקר זה היו

ופלצבו של ABBV‑3373 ניתנו כזריקה תוך-ורידית )IV(, בעוד שאדאלימומאב ופלצבו של אדאלימומאב ניתנו כזריקה 
תת-עורית.

בתחילת המחקר, נעשה שימוש בתוכנת מחשב כדי לשבץ את המטופלים באופן אקראי לאחת משתי זרועות טיפול. 
מטופלים בזרוע הראשונה קיבלו ABBV-3373 ופלצבו של אדאלימומאב בחלק 1, ולאחר מכן פלצבו של אדאלימומאב בחלק 
2. מטופלים בזרוע השנייה קיבלו אדאלימומאב ופלצבו של ABBV-3373 בחלק 1, ולאחר מכן אדאלימומאב בחלק 2. במהלך 

המחקר כולו, המטופלים ורופאי המחקר לא ידעו איזו תרופה ניתנה לכל מטופל.

לאחר 12 שבועות של טיפול )סוף חלק 1(, הסימנים והתסמינים של דלקת המפרקים השגרונית של המטופלים הוערכו 
.DAS28)CRP( באמצעות מדד

התרשים שלהלן מראה כיצד אורגן המחקר.
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מה היו תופעות הלוואי?  .4
תופעת לוואי נחשבת לחמורה אם היא מובילה למוות, מסכנת-חיים, גורמת למטופל להתאשפז בבית החולים, גורמת 

למטופל להישאר בבית החולים למשך זמן רב, או גורמת למוגבלות הנמשכת זמן רב.

תופעות לוואי הן אירועים רפואיים בלתי רצויים שנחשבו על ידי רופא המחקר ככאלה שלכל הפחות עשויים להיות קשורים 
לתרופת המחקר.

בחלק 1, למטופל אחד )3.2% מהמטופלים( שטופל ב-ABBV-3373, ולאף אחד מהמטופלים שטופלו באדאלימומאב, היו 
תופעות לוואי חמורות. בחלק 2, אף מטופל לא חווה תופעות לוואי חמורות.

בחלק 1, מטופל אחד )3.2% מהמטופלים( שטופל עם ABBV‑3373 ומטופל אחד )5.9% מהמטופלים( שטופל עם 
אדאלימומאב הפסיקו ליטול את תרופת המחקר עקב תופעות לוואי. בחלק 2, אף מטופל לא הפסיק ליטול את תרופת 

המחקר בשל תופעות לוואי.

אף מטופל לא מת במהלך המחקר.

הטבלה שלהלן מציגה מידע אודות תופעות הלוואי החמורות שהמטופלים חוו במחקר ואודות תופעות הלוואי שהמטופלים 
חוו שהובילו להפסקת נטילת תרופת המחקר.

חלק 2חלק 1
ABBV-3373

)31 מטופלים(
אדאלימומאב
)17 מטופלים(

פלצבו
)30 מטופלים(

אדאלימומאב
)16 מטופלים(

מספר המטופלים עם תופעות 
לוואי חמורות

0 )0.0% 0 )0.0% מהמטופלים(1 )3.2% מהמטופלים(
מהמטופלים(

 0.0%( 0
מהמטופלים(

תופעות לוואי חמורות

0 )0.0%(0 )0.0%(0 )0.0%(1 )3.2%(שוק אנפילקטי	 

מספר המטופלים שהפסיקו 
ליטול את תרופת המחקר בשל 

תופעות לוואי

)3.2%( 1)5.9%( 1)0.0%( 0)0.0%( 0

שוק אנפילקטי סיבות להפסקה
)תגובה אלרגית 

חמורה המפחיתה את 
לחץ הדם ומובילה 

לקשיי נשימה(

רגישות יתר מסוג 1 
)תגובה פתאומית 

בגוף שעלולה לגרום 
לפריחה, צפצופים, 

קשיי נשימה או 
תסמינים אחרים(

––

בחלק 1, שני מטופלים )6.5% מהמטופלים( שטופלו ב-ABBV-3373 ושלושה מטופלים )17.6% מהמטופלים( שטופלו 
באדאלימומאב חוו תופעות לוואי. כל תופעות הלוואי התרחשו במטופל אחד בלבד.

בחלק 2, חמישה מטופלים )16.7% מהמטופלים( שטופלו בפלצבו ושישה מטופלים )37.5% מהמטופלים( שטופלו 
באדאלימומאב חוו תופעות לוואי. שני מטופלים שטופלו בפלצבו סבלו מזיהום בדרכי הנשימה העליונות )זיהום נפוץ באף, 

בגרון ובדרכי הנשימה(. כל תופעות הלוואי האחרות התרחשו במטופל אחד בלבד.
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מה היו התוצאות הכוללות של המחקר?  .5
המחקר הושלם כמתוכנן. בסוף חלק 1, תגובת המטופלים לטיפול הוערכה באמצעות מדד )DAS28)CRP. ציוני 

)DAS28)CRP הראו כי מטופלים שטופלו ב-ABBV-3373 במחקר זה חוו שיפור גדול יותר בסימנים ובתסמינים של דלקת 
המפרקים השגרונית שלהם לאחר 12 שבועות טיפול בהשוואה לנתונים שנאספו בעבר על מטופלים שטופלו בפלצבו או 

באדאלימומאב במחקרי דלקת מפרקים שגרונית אחרים עם מטופלים דומים )נקראים נתוני ייחוס היסטוריים(.

כיצד המחקר עזר למטופלים ולחוקרים?  .6
המחקר מצא כי ABBV-3373 משפרת את רמות ה-)DAS28)CRP במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית פעילה. ייתכן 

שממצאים ממחקר זה ישמשו במחקרים אחרים כדי להמשיך לבדוק האם ABBV-3373 עוזרת למטופלים.

סיכום זה מציג רק את התוצאות ממחקר זה, שעשויות להיות שונות מהתוצאות של מחקרים אחרים.

האם קיימות תוכניות כלשהן למחקרים עתידיים?  .7
אין כרגע מחקרים מתוכננים עם ABBV-3373. ייתכן שייערכו מחקרים עתידיים עם תרופות מחקר אחרות במטופלים עם 

דלקת מפרקים שגרונית.

מי יזם את המחקר?  .8
מחקר זה נערך ביוזמת AbbVie. סיכום זה נבחן על-ידי קבוצת תמיכה במטופלים כדי לוודא שהקריאה ברורה.
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מחקר כפול-סמיות, כפול-דמה, עם ביקורת פעילה, בהקצאה אקראית להערכת הבטיחות, כותרת המחקר
הסבילות, הפרמקוקינטיקה והיעילות של ABBV-3373 בנבדקים עם דלקת מפרקים שגרונית בדרגה 

 Active Controlled Study to ,Double-Dummy ,Double-Blind ,A Randomized( בינונית עד חמורה
 and Efficacy of ABBV‑3373 in Subjects With ,Pharmacokinetics ,Tolerability ,Evaluate the Safety

)Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis

M16-560מספר פרוטוקול

Clinicaltrials.govNCT03823391
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03823391?term=m16‑560&draw=2&rank=1

EudraCT2018-003053-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr‑search/search?query=2018‑003053‑21

 .AbbVie, Incיזם המחקר
טלפון: 800-633-9110 1+ 

abbvieclinicaltrials@abbvie.com :דואר אלקטרוני

16 ביוני 2021. מסמך זה כולל עובדות ידועות נכון למועד השלמת המסמך.

היכן אפשר למצוא מידע נוסף על מחקר זה?  .9

תודה
AbbVie רוצה להודות לכל המשתתפים על הזמן והמאמץ שהשקיעו כדי 

להפוך מחקר זה לאפשרי.

משתתפי מחקר קליני עוזרים לקדם את המדע!


