
Klinikai vizsgálati eredmények összefoglalója
laikusok számára

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az ABBV-3373 nevű új készítmény 
mennyire hatásos és biztonságos adalimumabbal és placebóval összehasonlítva 
mérsékelten súlyos–súlyos reumatoid artritiszben szenvedő felnőtt betegeknél 

Összefoglaló
• A reumatoid artritisz (RA) egy olyan betegség, amely 

során a szervezetünkben a fertőzések leküzdéséért  
felelős immunrendszer megtámadja saját magát.  
Az RA a szervezet ízületeit célozza meg és gyulladást  
okoz (duzzanat, fájdalom és bőrpír).

• A tünetek hosszabb időre történő megszűnését 
remissziónak nevezzük. Amikor a tünetek súlyosbodnak, 
azt fellángolásnak nevezzük.

• A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy a 
betegek RA jelei és tünetei enyhültek-e az ABBV-3373 
nevű új készítménnyel végzett 12 hetes kezelés után.

• Az RA jeleit és tüneteit a betegségaktivitási pontszám 28 
(DAS28) és a vérben lévő C-reaktív fehérje (CRP) szintje 
alapján mérték. A DAS28 az érzékeny és duzzadt ízületek 
számát méri, a CRP-t pedig a máj termeli a szervezetben 
lévő gyulladásra reagálva. Együttes használat esetén 
ezeket a méréseket DAS28(CRP)-nek nevezik.

• Ez a vizsgálat két kezelési részből állt. Az 1. részben 
a vizsgálóorvosok (vizsgálók) az ABBV-3373 nevű új 
készítményt tesztelték az adalimumabbal összehasonlítva. 
A 2. részben a vizsgálóorvosok a placebót (ugyanúgy  
néz ki, mint a készítmény, de nem tartalmaz hatóanyagot) 
adalimumabbal hasonlították össze mérsékelten  
súlyos–súlyos RA-ban szenvedő felnőtt betegeknél.

• A vizsgálat 2019 márciusától 2020 augusztusáig tartott  
4 országban, 48 beteg bevonásával.

• A vizsgálat kezdetén egy számítógépes program  
két különböző csoportba sorolta be a betegeket.  
Az egyik csoport ABBV-3373 készítményt kapott az 1. 
részben, majd placebót a 2. részben. A másik csoport 
adalimumabot kapott az 1. részben, és folytatta az 
adalimumab alkalmazását a 2. részben.

• A vizsgálat kimutatta, hogy az ABBV-3373 készítménnyel 
kezelt betegeknél nagyobb javulás mutatkozott a 
DAS28(CRP) értékében a placebóval vagy adalimumabbal 
kezelt betegekre vonatkozóan korábban gyűjtött 
adatokhoz képest (úgynevezett korábbi referenciaadatok).

• Az 1. részben az ABBV-3373 készítménnyel kezelt  
betegek körülbelül 6,5%-ánál és az adalimumabbal kezelt 
betegek 17,6%-ánál fordultak elő mellékhatások.

• A 2. részben a placebóval kezelt betegek körülbelül 
16,7%-ánál és az adalimumabbal kezelt betegek  
37,5%-ánál fordultak elő mellékhatások.

• 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.
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A reumatoid artritisz (RA) egy autoimmun betegség, amely 
során a szervezetünkben a fertőzések leküzdéséért felelős 
immunrendszer megtámadja saját magát. Az RA a szervezet 
ízületeit célozza meg és gyulladást okoz (duzzanat, fájdalom 
és bőrpír). Ezek a tünetek megszűnhetnek, kiújulhatnak és 
súlyosságuk is változó lehet.

Az RA nem gyógyítható, a kutatók azonban keresik azokat a 
kezeléseket, amelyek gyengítik az immunrendszer aktivitását a 
betegek tüneteinek enyhítése érdekében. Ebben a vizsgálatban 
az ABBV-3373 nevű készítményt RA-ban szenvedő betegeknél 
vizsgálták annak megállapításához, hogy képes-e az 
immunrendszer egy részét segítve csökkenteni a gyulladást.  
Az ABBV-3373 készítményt adalimumab kezeléssel 
hasonlították össze, amely számos autoimmun betegség, 
például az RA kezelésére már engedélyezett gyógyszer.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy a betegek 
RA jelei és tünetei hogyan változtak 12 hetes kezelés után 
a DAS28(CRP) alapján. A DAS28 az érzékeny és duzzadt 
ízületek számát méri, a CRP-t pedig a máj termeli a 
szervezetben lévő gyulladásra reagálva. A vizsgálat elvégzését 
II. fázisú, kettős-vak, randomizált vizsgálatként 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 az ABBV-3373 előnyeit tanulmányozták  
a betegek körében. A vizsgálatban részt vevő orvosok 
azon mellékhatásokat is megvizsgálták, amelyek a 
betegeknél a kezelés után jelentkezhetnek.

• A mellékhatások olyan orvosi események, amelyekről 
a vizsgálóorvos úgy ítéli meg, hogy legalábbis 
összefügghetnek a vizsgálati készítménnyel/kezeléssel.

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

• Egy számítógépes programot használtak a betegek 
véletlenszerű besorolására a 2 csoport egyikébe. Ezt a 
folyamatot randomizálásnak nevezzük, amely segít a 
csoportok egyenlővé tételében és 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 2019 márciusától 2020 augusztusáig végezték az alábbi országokban: Magyarország, Izrael, 
Lengyelország és az Egyesült Államok (beleértve Puerto Rico).

2. Milyen betegeket vontak be ebbe a vizsgálatba?
Összesen 48, aktív RA-ban szenvedő felnőtt beteg vett részt a vizsgálatban.  
Az összes beteg befejezte a vizsgálat 1. részét és 45 beteg befejezte a 
vizsgálat 2. részét. A vizsgálatba való belépés előtt minden betegnél 
legalább 3 hónapja fennállt az RA, és az RA tünetei csak korlátozott 
mértékben javultak a metotrexát nevű gyógyszer szedése során.

A vizsgálatban több nő (79%) volt, mint férfi (21%), mivel ez a betegség 
gyakrabban fordul elő nőknél. A betegek életkora 23-73 év volt, 
életkoruk átlaga 53 év volt.

21% fér� 79% nő
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DAS28 (CRP)

24. hét
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3. Milyen gyógyszereket vizsgáltak?
A vizsgálatban alkalmazott készítmények az ABBV-3373, adalimumab és placebo voltak. A placebo ugyanúgy néz 
ki, mint a vizsgálati készítmény, de nem tartalmaz hatóanyagot. Az ABBV-3373 készítményt és az ABBV-3373-nek 
megfelelő placebót vénás injekcióban (IV) adták be, míg az adalimumabot és az adalimumabnak megfelelő placebót 
bőr alá adott injekcióban.

A vizsgálat kezdetén egy számítógépes program két csoportba randomizálta a betegeket. Az első csoport 
betegei ABBV-3373 készítményt és placebo adalimumabot kaptak az 1. részben, majd placebo adalimumabot a 2. 
részben. A második csoport betegei adalimumabot és placebo ABBV-3373 készítményt kaptak az 1. részben, majd 
adalimumabot a 2. részben. A vizsgálat teljes időtartama alatt sem a betegek, sem a vizsgálóorvosok nem tudták, 
hogy a betegek melyik készítményt kapták.

12 hetes kezelés után (az 1. rész végén) a betegek RA jeleit és tüneteit a DAS28(CRP) alapján értékelték.

Az alábbi ábra a vizsgálat felépítését mutatja.
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4. Milyen mellékhatások voltak?
A mellékhatás súlyos, ha halálhoz vezet, ha életetveszélyes, ha a beteg miatta kórházba kerül, ha a beteg kórházi 
ápolását meghosszabbítja, vagy ha tartósan fennálló rokkantságot okoz.

A mellékhatások olyan nem kívánatos orvosi események, amelyekről a vizsgálóorvos úgy ítélte meg, hogy legalábbis 
összefügghetnek a vizsgálati készítménnyel.

Az 1. részben 1 ABBV-3373 készítménnyel kezelt beteg (a betegek 3,2%-a) és egyetlen adalimumabbal kezelt beteg 
sem tapasztalt súlyos mellékhatásokat. A 2. részben egyetlen betegnél sem fordultak elő súlyos mellékhatások.

Az 1. részben 1 ABBV-3373 készítménnyel kezelt beteg (a betegek 3,2%-a) és 1 adalimumabbal kezelt beteg (a 
betegek 5,9%-a) abbahagyta a vizsgálati készítmény alkalmazását a mellékhatások miatt. A 2. részben egyetlen beteg 
sem hagyta abba a vizsgálati készítmény alkalmazását a mellékhatások miatt.

Egyetlen beteg sem   halt meg a vizsgálat során.

Az alábbi táblázat a vizsgálat során a betegeknél jelentkezett súlyos mellékhatások és a vizsgálati készítmény 
betegnél történő leállításához vezető mellékhatások adatait mutatja.

1. RÉSZ 2. RÉSZ

ABBV-3373
(31 beteg)

adalimumab
(17 beteg)

placebo
(30 beteg)

adalimumab
(16 beteg)

Azon betegek száma, 
akiknél súlyos 
mellékhatások jelentkeztek

1 (a betegek 
3,2%-a)

0 (a betegek  
0,0%-a)

0 (a betegek 
0,0%-a)

0 (a betegek 
0,0%-a)

Súlyos mellékhatások

• Anafilaxiás sokk 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

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

1 (3,2%) 1 (5,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Leállítás okai Anafilaxiás sokk 
(súlyos allergiás 
reakció, amely 
csökkenti a 
vérnyomást és 
megnehezíti a 
légzést)

1. típusú 
túlérzékenység (a 
szervezet hirtelen 
reakciója, amely 
kiütést, zihálást, 
nehézlégzést vagy 
egyéb tüneteket 
okozhat)

– –

Az 1. részben 2, ABBV-3373 készítménnyel kezelt beteg (a betegek 6,5%-a) és 3, adalimumabbal kezelt beteg  
(a betegek 17,6%-a) tapasztalt mellékhatásokat. Minden mellékhatás csak egy betegnél fordult elő.

A 2. részben 5, placebóval kezelt beteg (a betegek 16,7%-a) és 6, adalimumabbal kezelt beteg (a betegek 37,5%-a) 
tapasztalt mellékhatásokat. Két, placebóval kezelt betegnél felső légúti fertőzés (az orr, a torok és a légutak fertőzése) 
alakult ki. Minden egyéb mellékhatás csak egy betegnél jelentkezett.
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5. Melyek voltak a vizsgálat összességében vett eredményei?
A klinikai vizsgálatot a tervek szerint hajtották végre. Az 1. rész végén a betegek kezelésre adott válaszát a DAS28(CRP) 
alapján értékelték. A DAS28(CRP) pontszámok azt igazolták, hogy a vizsgálatban az ABBV-3373 készítménnyel kezelt 
betegek 12 hetes kezelés után nagyobb javulást tapasztaltak az RA jeleiben és tüneteiben a más RA vizsgálatokban 
placebóval vagy adalimumabbal kezelt betegekre vonatkozóan korábban gyűjtött adatokhoz képest (úgynevezett 
korábbi referenciaadatok).

6. Hogyan segített a vizsgálati készítmény a betegeknek  
és a kutatóknak?

A vizsgálat megállapította, hogy az ABBV-3373 javítja a DAS28(CRP) szintet aktív RA-ban szenvedő betegeknél.  
A vizsgálat eredményei felhasználhatók más vizsgálatokban is annak megállapítására, hogy az ABBV-3373  
segítséget jelent-e a betegek számára.

Ez az összefoglaló csak ezen vizsgálat eredményeit ismerteti, és amelyek eltérhetnek a többi vizsgálat eredményeitől.

7. Terveznek-e klinikai vizsgálatokat a későbbiekben?
Jelenleg nincs tervezett vizsgálat az ABBV-3373 készítménnyel. Az RA-ban szenvedő betegek körében más  
vizsgálati készítményekkel végzett vizsgálatokra azonban sor kerülhet a jövőben.

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 Randomizált, kettős-vak, kettős álcázási technikát alkalmazó, aktív kontrollos vizsgálat 
az ABBV-3373 biztonságosságának, tolerálhatóságának, farmakokinetikájának és 
hatásosságának értékelésére mérsékelten súlyos–súlyos reumatoid artritiszben 
szenvedő betegeknél (A Randomized, Double-Blind, Double-Dummy, Active 
Controlled Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of 
ABBV-3373 in Subjects With Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis)

Protokoll száma M16-560

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

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

A vizsgálat 
megbízója

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

2021. június 16. Ez a dokumentum a dokumentum véglegesítésének időpontjában ismert tényeket tartalmazza.

9. Hol találhatok további információkat a vizsgálatról?

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

A klinikai vizsgálat résztvevői elősegítik a tudomány fejlődését!

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03823391?term=m16-560&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-003053-21
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

