
Podsumowanie wyników badania klinicznego
dla osób nieposiadających wiedzy fachowej

Streszczenie ogólne
• Łuszczyca jest zaburzeniem skórnym, które 

powoduje, że komórki skórne mnożą się szybciej 
(o prawie 10 razy) niż normalnie, co powoduje, że 
skóra jest plamista, zaczerwieniona, swędząca 
i pokryta białymi łuskami.

• Istnieje wiele rodzajów łuszczycy, ale łuszczyca 
plackowata jest najczęstszą chorobą.

• Przyczyna łuszczycy jest nieznana, ale badacze 
uważają, że może ona być powiązana z układem 
odpornościowym organizmu.

• Badanie było prowadzone od maja 2018 roku  
do lipca 2020 roku w 9 krajach.

• Lekarze prowadzący badanie porównali 
bezpieczeństwo i skuteczność (jak dobrze 
działa leczenie) leku o nazwie risankizumab  
z leczeniem standardowym sekukinumabem.

• W badaniu wzięło udział łącznie 327 dorosłych 
pacjentów, z których 285 ukończyło badanie.

• Pacjenci zostali losowo przydzieleni do 2 grup za 
pomocą programu komputerowego. Jedna grupa 
otrzymywała risankizumab, a druga sekukinumab.

• Objawy łuszczycy oceniano po 16  
i 52 tygodniach leczenia za pomocą wskaźnika 
rozległości i nasilenia łuszczycy (PASI), który 
mierzy obszary zajęte przez łuszczycę (zmiany) 
oraz ich zaczerwienienie, grubość i stopień 
łuszczenia się skóry.

• Pacjenci przyjmujący risankizumab wykazywali 
większą poprawę wyniku PASI niż pacjenci 
przyjmujący sekukinumab w tym badaniu.

• U 29,9% pacjentów (49 pacjentów) 
przyjmujących risankizumab i u 28,2% pacjentów 
(46 pacjentów) przyjmujących sekukinumab 
wystąpiły działania niepożądane. Najczęstszymi 
działaniami niepożądanymi były przeziębienie 
(zapalenie nosogardła), infekcja górnych dróg 
oddechowych i zmęczenie (męczliwość).

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

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

Badanie mające na celu ustalenie skuteczności i bezpieczeństwa leku 
zawierającego badany lek risankizumab w porównaniu z sekukinumabem 
w leczeniu dorosłych pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego
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Badacze poszukują lepszego sposobu leczenia choroby 
skóry zwanej łuszczycą. Komórki skórne namnażają się 
znacznie szybciej niż zwykłe komórki u osób z łuszczycą. 
Powoduje to powstawanie na skórze szorstkich 
czerwonych plamy z białymi łuskami. Plamy mogą się 
goić i powracać, najczęściej znajdują się na skórze 
głowy, kolanach, łokciach i dolnej części pleców. Objawy 
tej choroby są różne u poszczególnych pacjentów.

Istnieje wiele rodzajów łuszczycy, ale łuszczyca 
plackowata jest najczęstszym schorzeniem dotykającym 
2% populacji świata. Dokładna przyczyna łuszczycy 
nie jest znana, ale badacze uważają, że może ona być 
spowodowana przez układ odpornościowy organizmu.

Nie ma lekarstwa na łuszczycę, ale badacze 
poszukują leczenia, które kontroluje aktywność 
układu odpornościowego w celu łagodzenia objawów 
występujących u pacjentów. W tym badaniu badano 
korzyści i bezpieczeństwo stosowania leku o nazwie 
risankizumab w porównaniu ze standardowym 
leczeniem sekukinumabem u pacjentów z łuszczycą.

To badanie było badaniem fazy III prowadzonym metodą 
otwartej próby. W badaniach fazy III bada się potencjalne 
nowe leki w dużych grupach pacjentów cierpiących na 
daną chorobę. „Prowadzone metodą otwartej próby” 
oznacza, że zarówno pacjenci, jak i lekarze prowadzący 
badanie wiedzieli, który lek otrzymują pacjenci. Użyto 
programu komputerowego, aby losowo (przypadkowo) 
przydzielić pacjentów do 1 z 2 grup. Proces ten, 
nazywany „randomizacją”, pomaga w zmniejszeniu 
różnic pomiędzy porównywanymi grupami pacjentów. 
Randomizacja umożliwia jak najdokładniejsze 
porównanie wyników każdego leczenia.

Głównym celem badania było ustalenie, czy leczenie 
risankizumabem dodatkowo złagodziło objawy łuszczycy 
w porównaniu z leczeniem sekukinumabem. W badaniu 
sprawdzano również, czy po rozpoczęciu leczenia 
nie wystąpiły jakiekolwiek działania niepożądane. 
Działania niepożądane to niepożądane zdarzenia 
natury medycznej, które w opinii lekarza prowadzącego 
badanie mogły mieć co najmniej potencjalny związek 
z risankizumabem lub sekukinumabem.

1. Informacje ogólne na temat badania

1.1. Jaki był główny cel tego badania?



65% 
mężczyzn

35% 
kobiet
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1.2. Kiedy i gdzie prowadzono to badanie?

Badanie było prowadzone od maja 2018 roku do lipca 2020 roku w następujących krajach: Kanada, 
Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

2. Jakich pacjentów włączono do tego badania?
W badaniu wzięło udział 327 dorosłych pacjentów z łuszczycą.  
Spośród 327 pacjentów 285 ukończyło badanie.

Aby wziąć udział w badaniu, pacjenci musieli chorować na 
długotrwałą łuszczycę plackowatą o nasileniu umiarkowanym 
do ciężkiego, z łuszczycowym zapaleniem stawów 
(zapalenie stawów) lub bez, przez co najmniej 6 miesięcy. 
Lekarze pacjentów uznali, że kwalifikują się do leczenia 
ogólnoustrojowego (leczenia ukierunkowanego na całe  
ciało poprzez krążenie w krwiobiegu).

W badaniu wzięło udział więcej mężczyzn (65%) niż kobiet (35%). 
Wiek pacjentów wynosił od 19 do 87 lat, a średni wiek wynosił 47 lat.
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Leczenie prowadzone metodą otwartej próby
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kontrolna

Pacjenci otrzymujący risankizumab 
lub sekukinumab w postaci 
wstrzyknięcia podskórnego

Sekukinumab

Tydzień 0 
Rozpoczęcie 
badania

Tydzień 16
Wynik PASI

Tydzień 52
Wynik PASI

20 tygodni 
po przyjęciu 

ostatniej dawki
Zakończenie badania
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3. Jakie leki były badane?
Leki stosowane w tym badaniu nazywane były risankizumabem i sekukinumabem. Pacjenci zostali losowo 
przydzieleni przez komputer do dwóch grup, aby otrzymywać leczenie prowadzone metodą „otwartej 
próby” risankizumabem lub sekukinumabem podawanym w postaci wstrzyknięcia podskórnego.

Poniższy schemat przedstawia sposób organizacji badania.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe łuszczycy oceniano po 16 i 52 tygodniach leczenia za pomocą 
wskaźnika rozległości i nasilenia łuszczycy (PASI), który mierzy obszary zajęte przez łuszczycę (zmiany) 
oraz ich zaczerwienienie, grubość i stopień łuszczenia się skóry. Wynik PASI jest powszechnie stosowany 
do pomiaru nasilenia łuszczycy w badaniach klinicznych.



Risankizumab
(164 pacjentów)

Sekukinumab
(163 pacjentów)

Liczba pacjentów, u których wystąpiły ciężkie 
działania niepożądane

1 (0,6% pacjentów) 1 (0,6% pacjentów)

Poważne zdarzenia niepożądane

• Wrzodziejące zapalenie jelita  
grubego (zapalenie i owrzodzenie 
przewodu pokarmowego)

0 (0,0%) 1 (0,6%)

• Zakażenie dróg moczowych 1 (0,6%) 0 (0,0%)

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

0 (0,0%) 3 (1,8%)

Powody przerwania przyjmowania leku Brak Ucisk w klatce 
piersiowej, brak 
energii (letarg), ucisk 
w gardle, wysypka, ból 
stawów (ospałość), 
wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego
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4. Jakie były działania niepożądane?
Działania niepożądane to niepożądane zdarzenia medyczne, które w opinii lekarza prowadzącego 
badanie mogły mieć co najmniej potencjalny związek z badanym lekiem.

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.

U 1 pacjenta (0,6% pacjentów) leczonego risankizumabem i u 1 pacjenta (0,6% pacjentów) leczonego 
sekukinumabem wystąpiły poważne działania niepożądane w trakcie badania.

Żaden pacjent leczony risankizumabem nie przerwał leczenia badanym lekiem z powodu ciężkich działań 
niepożądanych w porównaniu do 3 pacjentów (1,8% pacjentów) leczonych sekukinumabem.

W trakcie badania nie zmarł żaden pacjent leczony risankizumabem ani sekukinumabem.

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.



Risankizumab
(164 pacjentów)

Sekukinumab
(163 pacjentów)

Liczba pacjentów, u których wystąpiło  
co najmniej jedno działanie niepożądane

49 (29,9% pacjentów) 46 (28,2% pacjentów)

Częste działania niepożądane

Przeziębienie 11 (6,7%) 8 (4,9%)

Infekcja górnych dróg oddechowych 9 (5,5%) 7 (4,3%)

Zmęczenie 4 (2,4%) 2 (1,2%)

Ból w miejscu wstrzyknięcia 3 (1,8%) 2 (1,2%)

Ból głowy 3 (1,8%) 2 (1,2%)

Kandydoza jamy ustnej (zakażenie jamy  
ustnej wywołane przez grzyb)

2 (1,2%) 3 (1,8%)

Zwiększenie masy ciała 3 (1,8%) 1 (0,6%)

Ból stawów 3 (1,8%) 1 (0,6%)

Nieżyt nosa (zatkany nos, katar) 3 (1,8%) 0 (0,0%)

Kaszel 1 (0,6%) 3 (1,8%)

U około 29,9% pacjentów (49 pacjentów) leczonych risankizumabem i u 28,2% (46 pacjentów) wystąpiły 
działania niepożądane w trakcie badania. W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące 
częstych działań niepożądanych występujących w tym badaniu (u co najmniej 3 pacjentów) w dowolnej 
grupie. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w dowolnej grupie były przeziębienie (zapalenie 
nosogardła), infekcja górnych dróg oddechowych i zmęczenie (męczliwość).
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5. Jakie były ogólne wyniki tego badania?
Badanie zostało ukończone zgodnie z planem. Głównym celem badania było ustalenie, czy leczenie 
risankizumabem złagodziło objawy łuszczycy bardziej niż leczenie sekukinumabem. Poprawa objawów 
opierała się na wynikach PASI po 16 i 52 tygodniach leczenia w porównaniu z wynikiem PASI przed leczeniem.

Lekarze prowadzący badanie stwierdzili, że u pacjentów przyjmujących risankizumab występowało mniej 
objawów przedmiotowych i podmiotowych w Tygodniu 16 i Tygodniu 52 w porównaniu z pacjentami 
przyjmującymi sekukinumab.

Tydzień 16: 73,8% pacjentów (121 pacjentów), którzy przyjmowali risankizumab i 65,6% pacjentów (107 
pacjentów), którzy przyjmowali sekukinumab, osiągnęło redukcję objawów łuszczycy o 90% lub więcej.

Tydzień 52: 86,6% pacjentów (142 pacjentów), którzy przyjmowali risankizumab i 57,1% pacjentów (93 
pacjentów), którzy przyjmowali sekukinumab, osiągnęło redukcję objawów łuszczycy o 90% lub więcej.

Liczba i częstość występowania działań niepożądanych były podobne w obu grupach leczenia i podobne 
do tych oczekiwanych u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.
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Tytuł badania Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, zaślepione 
badanie oceniające skuteczność risankizumabu w porównaniu z sekukinumabem 
w leczeniu dorosłych uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu od 
umiarkowanego do ciężkiego, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnoustrojowego 
(A Multicenter, Randomized, Open Label, Efficacy Assessor-Blinded Study of 
Risankizumab Compared to Secukinumab for the Treatment of Adult Subjects With 
Moderate to Severe Plaque Psoriasis Who Are Candidates for Systemic Therapy)

Numer protokołu M16-766

Clinicaltrials.gov NCT03478787
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787?term=M16-766&draw= 
2&rank=1

Nr EudraCT 2017-004932-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-004932-12

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

21 kwietnia 2021 r. Niniejszy dokument zawiera informacje znane w momencie jego sporządzenia.

6. W jaki sposób badanie pomogło pacjentom i badaczom?
Badanie to wykazało, że risankizumab jest bezpieczny i skuteczny u pacjentów z łuszczycą plackowatą 
i zapewnia większą poprawę w zakresie objawów przedmiotowych i podmiotowych łuszczycy 
w porównaniu z sekukinumabem. 

W niniejszym 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 prowadzone są liczne badania nad stosowaniem risankizumabu w leczeniu szerokiego  
zakresu schorzeń.

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.

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!

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787?term=M16-766&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787?term=M16-766&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-004932-12
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

