
Podsumowanie wyników badania klinicznego
dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowego leku o nazwie 
ABBV-3373 w porównaniu z adalimumabem i placebo u dorosłych pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego 

Streszczenie ogólne
• Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba, 

która sprawia, że układ odpornościowy organizmu 
pomagający zwalczać infekcje, atakuje sam siebie. 
RZS atakuje stawy, co wywołuje stan zapalny 
(obrzęk, ból i zaczerwienienie).

• Gdy objawy ustępują na długi czas, nazywa się 
to remisją. Gdy objawy się nasilają, nazywa się to 
zaostrzeniem.

• Głównym celem tego badania było ustalenie, 
czy objawy przedmiotowe i podmiotowe RZS 
u pacjentów po 12 tygodniach leczenia nowym 
lekiem o nazwie ABBV-3373 uległy poprawie.

• Objawy przedmiotowe i podmiotowe RZS mierzono 
za pomocą wskaźnika aktywności choroby 28 
(DAS28) i poziomu białka C-reaktywnego (CRP) 
we krwi. Wskaźnik DAS28 mierzy liczbę bolesnych 
i obrzękniętych stawów, a CRP to substancja 
wytwarzana przez wątrobę w odpowiedzi na stan 
zapalny w organizmie. Pomiary te, stosowane razem, 
noszą nazwę wskaźnika DAS28(CRP).

• Badanie to obejmowało dwie części leczenia. 
W Części 1 lekarze prowadzący badanie (badacze) 
testowali nowy lek o nazwie ABBV-3373 w porównaniu 
z adalimumabem. W Części 2 lekarze prowadzący 
badanie testowali placebo (wyglądające jak badane 
leczenie, ale niezawierające leku) w porównaniu 
z adalimumabem u dorosłych pacjentów z RZS 
o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

• Badanie było prowadzone od marca 2019 r. do 
sierpnia 2020 r. w 4 krajach i wzięło w nim udział 
48 pacjentów.

• Na początku badania program komputerowy 
przydziela pacjentów do dwóch różnych grup. 
Jedna grupa otrzymywała ABBV-3373 w Części 1, 
a następnie placebo w Części 2. Druga grupa 
otrzymywała adalimumab w Części 1 i kontynuowała 
jego przyjmowanie w Części 2.

• Badanie wykazało, że pacjenci leczeni ABBV-3373 
zgłaszali większą poprawę w zakresie wskaźnika 
DAS28(CRP) w porównaniu z danymi zebranymi 
wcześniej od pacjentów leczonych placebo lub 
adalimumabem (tzw. historyczne dane referencyjne).

• W Części 1 u około 6,5% pacjentów leczonych ABBV-
3373 i u 17,6% pacjentów leczonych adalimumabem 
wystąpiły działania niepożądane.

• W Części 2 u około 16,7% pacjentów leczonych 
placebo i u 37,5% pacjentów leczonych 
adalimumabem wystąpiły działania niepożądane.

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

• Osoby, które brały udział w tym badaniu i które 
mają pytania na temat swojej opieki, proszone są 
o kontakt z lekarzem lub personelem w ośrodku 
badawczym.
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Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba 
autoimmunologiczna, która sprawia, że układ 
odpornościowy organizmu pomagający zwalczać infekcje, 
atakuje sam siebie. RZS atakuje stawy i wywołuje stan 
zapalny (obrzęk, ból i zaczerwienienie). Objawy te mogą 
znikać i nawracać, a ich nasilenie może się zmieniać.

Nie ma lekarstwa na RZS, ale badacze poszukują 
leczenia, które kontroluje aktywność układu 
odpornościowego w celu łagodzenia objawów 
występujących u pacjentów. W tym badaniu lek 
o nazwie ABBV-3373 był testowany u pacjentów z RZS 
w celu sprawdzenia, czy może on oddziaływać na część 
układu odpornościowego w celu zmniejszenia stanu 
zapalnego. ABBV-3373 porównywano z leczeniem 
adalimumabem, lekiem zatwierdzonym do leczenia 
wielu chorób autoimmunologicznych, w tym RZS.

Głównym celem tego badania było sprawdzenie, w jaki 
sposób objawy przedmiotowe i podmiotowe RZS 
u pacjentów zmieniły się po 12 tygodniach leczenia na 
podstawie wskaźnika DAS28(CRP). Wskaźnik DAS28 
mierzy liczbę bolesnych i obrzękniętych stawów, a CRP 
to substancja wytwarzana przez wątrobę w odpowiedzi 
na stan zapalny w organizmie. 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 ABBV-3373 u pacjentów. Lekarze 
prowadzący badanie obserwowali także pacjentów 
pod kątem wszelkich działań niepożądanych, które 
mogły wystąpić w wyniku zastosowania leczenia.

• Działania niepożądane to zdarzenia medyczne, 
które w opinii lekarzy prowadzących badanie mogły 
mieć co najmniej potencjalny związek z badanym 
lekiem/leczeniem.

• 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. Metoda 
ta sprawia, że na wyniki badania nie mają wpływu 
żadne oczekiwania związane z leczeniem.

• Użyto programu komputerowego, aby losowo 
(przypadkowo) przydzielić pacjentów do 1 z 2 grup. 
Proces ten nazywa się randomizacją i pomaga on 
w wyrównaniu grup i 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 marca 2019 roku do sierpnia 2020 roku w następujących krajach: Węgry, 
Izrael, Polska i Stany Zjednoczone (w tym Portoryko).

2. Jakich pacjentów włączono do tego 
badania?

W badaniu wzięło udział łącznie 48 dorosłych pacjentów z aktywną 
postacią RZS. Wszyscy pacjenci ukończyli Część 1 badania, 
a 45 pacjentów ukończyło Część 2 badania. Wszyscy pacjenci 
chorowali na RZS od co najmniej 3 miesięcy przed włączeniem 
do badania i odczuwali ograniczoną poprawę w zakresie 
objawów RZS podczas przyjmowania leku o nazwie metotreksat.

W badaniu uczestniczyło więcej kobiet (79%) niż mężczyzn 
(21%), ponieważ RZS występuje częściej u kobiet. Wiek 
pacjentów wynosił od 23 do 73 lat, a średni wiek wynosił 53 lata.

21%
mężczyźni

79%
kobiety
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4

3. Jakie leki były badane?
Lekami stosowanymi w tym badaniu były ABBV-3373, adalimumab i placebo. Placebo wygląda jak 
badane leczenie, ale nie zawiera żadnego leku. ABBV-3373 i placebo dla ABBV-3373 podawano w postaci 
wstrzyknięcia do żyły (IV), natomiast adalimumab i placebo dla adalimumabu podawano w postaci 
wstrzyknięcia podskórnego.

Na początku badania użyto programu komputerowego, aby losowo przydzielić pacjentów do dwóch grup. 
Pacjenci w pierwszej grupie otrzymywali ABBV-3373 i placebo dla adalimumabu w Części 1, a następnie 
placebo dla adalimumabu w Części 2. Pacjenci w drugiej grupie otrzymywali adalimumab i placebo dla 
ABBV-3373 w Części 1, a następnie adalimumab w Części 2. W trakcie całego badania ani pacjenci, ani 
lekarze prowadzący badanie nie wiedzieli, jaki lek otrzymywali pacjenci.

Po 12 tygodniach leczenia (koniec Części 1) pacjenci byli oceniani pod kątem występujących u nich 
objawów przedmiotowych i podmiotowych RZS według wskaźnika DAS28(CRP).

Poniższy schemat przedstawia sposób organizacji badania.
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4. Jakie były działania niepożądane?
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 to niepożądane zdarzenia medyczne, które w opinii lekarza prowadzącego 
badanie mogły mieć co najmniej potencjalny związek z badanym lekiem.
W Części 1 ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 1 pacjenta (3,2% pacjentów) leczonego ABBV-3373 
i nie wystąpiły u żadnego pacjenta leczonego adalimumabem. W Części 2 badania u żadnego z pacjentów 
nie wystąpiły ciężkie działania niepożądane.
W Części 1 z powodu działań niepożądanych przyjmowanie badanego leku przerwał 1 pacjent (3,2% 
pacjentów) leczony ABBV-3373 i 1 pacjent (5,9% pacjentów) leczony adalimumabem. W trakcie Części 2 
żaden pacjent nie przerwał przyjmowania badanego leku z powodu działań niepożądanych.
Żaden pacjent nie zmarł w trakcie badania.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat ciężkich działań niepożądanych, które wystąpiły 
u pacjentów w tym badaniu, jak również działań niepożądanych występujących u pacjentów, których 
skutkiem było przerwanie stosowania badanego leku przez pacjenta.

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2

ABBV-3373
(31 pacjentów)

Adalimumab
(17 pacjentów)

Placebo
(30 pacjentów)

Adalimumab
(16 pacjentów)

Liczba pacjentów, u których 
wystąpiły ciężkie działania 
niepożądane

1 (3,2% pacjentów) 0 (0,0% pacjentów) 0 (0,0% 
pacjentów)

0 (0,0% 
pacjentów)

Ciężkie działania niepożądane

• Wstrząs anafilaktyczny 1 (3,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

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

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

Powody przerwania 
przyjmowania leku

Wstrząs 
anafilaktyczny 
(ciężka reakcja 
alergiczna 
obniżająca 
ciśnienie krwi 
i utrudniająca 
oddychanie)

Nadwrażliwość 
typu 1 (nagła 
reakcja 
w organizmie, która 
może powodować 
wysypkę, 
świszczący 
oddech, trudności 
z oddychaniem lub 
inne objawy)

– –

W Części 1 u 2 pacjentów (6,5% pacjentów) leczonych ABBV-3373 i u 3 pacjentów (17,6% pacjentów) 
leczonych adalimumabem wystąpiły działania niepożądane. Wszystkie działania niepożądane wystąpiły 
tylko u jednego pacjenta.

W Części 2 u 5 pacjentów (16,7% pacjentów) leczonych placebo i u 6 pacjentów (37,5% pacjentów) 
leczonych adalimumabem wystąpiły działania niepożądane. U dwóch pacjentów leczonych placebo 
wystąpiła infekcja górnych dróg oddechowych (często występująca infekcja nosa, gardła i dróg 
oddechowych). Wszystkie inne działania niepożądane wystąpiły tylko u jednego pacjenta.
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5. Jakie były ogólne wyniki tego badania?
Badanie zostało ukończone zgodnie z planem. Pod koniec Części 1 oceniano odpowiedź pacjentów na 
leczenie za pomocą wskaźnika DAS28(CRP). Wyniki oceny wskaźnika DAS28(CRP) wykazały, że pacjenci 
leczeni ABBV-3373 w tym badaniu zgłaszali większą poprawę w zakresie objawów przedmiotowych 
i podmiotowych RZS po 12 tygodniach leczenia w porównaniu z danymi zebranymi wcześniej 
od pacjentów leczonych placebo lub adalimumabem w innych badaniach dotyczących RZS z udziałem 
podobnych pacjentów (tzw. historyczne dane referencyjne).

6. W jaki sposób badanie pomogło pacjentom i badaczom?
Badanie wykazało, że ABBV-3373 poprawia poziom wskaźnika DAS28(CRP) u pacjentów z aktywną 
postacią RZS. Wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane w innych badaniach w celu sprawdzenia, 
czy ABBV-3373 pomaga pacjentom.

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

7. Czy planowane są jakieś badania w przyszłości?
Obecnie nie ma zaplanowanych żadnych badań nad lekiem ABBV-3373. W przyszłości u pacjentów z RZS 
mogą być prowadzone badania dotyczące innych badanych leków.

8. Kto jest sponsorem tego badania?
Sponsorem omawianego badania jest spółka AbbVie. To podsumowanie zostało zweryfikowane pod 
kątem czytelności przez grupę zajmującą się działaniami na rzecz pacjentów.
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Tytuł badania Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie 
pozorowane badanie z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie oceniające 
bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i skuteczność ABBV-3373 u pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego  
(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)

Numer protokołu M16-560

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

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

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

16 czerwca 2021 r. Ten dokument zawiera informacje znane w momencie jego sporządzenia.

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

Podziękowania
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!


