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Pressmeddelande

AbbVie får EU-godkännande för SKYRIZI (risankizumab) för
behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna
•
•

•

Godkännandet baseras på resultaten från kliniska studier som visat på hög andel utläkt
eller nästan utläkt hud efter 16 veckors behandling, en effekt som visades bestå vid
uppföljning av ett års behandling given i form av en dos var 12:e vecka1-4
Skyrizi (risankizumab) är en humaniserad, monoklonal immunoglobulin G1 (IgG1)
antikropp som utformats för att selektivt hämma IL-23 genom att binda till dess p19subenhet4 och utgör ett nytt behandlingsalternativ för vuxna patienter med måttlig till svår
plackpsoriasis1-5
Över 200 000 personer i Sverige har psoriasis, som är en kronisk sjukdom, och det finns
fortfarande många patienter som inte når behandlingsmål eller med tiden har sämre
effekt av sin behandling6-8

EU-kommissionen har godkänt Skyrizi (risankizumab) för behandling av måttlig till svår
plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Den rekommenderade dosen är
150 mg (två 75 mg-injektioner) som ges subkutant först som en startdos vecka 0, en dos vecka
4 och därefter var 12:e vecka.
I kliniska studier har Skyrizi visat på höga nivåer av utläkt hud efter 16 veckors behandling, en
effekt som visades bestå vid uppföljning av ett års behandling (52 veckor).1-4
– Godkännandet av Skyrizi utgör en viktig milstolpe i behandlingen av måttlig till svår psoriasis,
säger Anders Ljungberg, medicinsk rådgivare på AbbVie.
– Skyrizi gör det möjligt att uppnå höga nivåer av utläkt hud med en underhållsdosering var 12:e
vecka. Vi är mycket glada över att det finns ett nytt behandlingsalternativ för svenska
psoriasispatienter med potential att under lång tid låta patienter slippa se tecken eller ha
symtom av sin sjukdom.
– I kliniska studier har patienter upplevt betydligt högre nivåer av utläkt hud med Skyrizi än med
standardbehandling, säger Hervé Bachelez, professor vid University Paris Diderot och
avdelningen för dermatologi vid Saint-Louis Hospital-Assistance Publique Hôpitaux i Paris,
Frankrike, huvudprövare i ultIMMa-2-studien.
– Så många som 80 procent av patienterna som hade utläkt hud efter 16 veckors behandling
behöll huden helt utläkt under hela det första året då studien pågick. Vi ser fram emot att få
resultaten från andra året av IMMhance-studien framöver.
EU-godkännande baseras på resultaten från fyra registerstudier i fas III, ultIMMa-1, ultIMMa-2,
IMMvent och IMMhance, som utvärderat mer än 2000 patienter med måttlig till svår
plackpsoriasis.1-4

I samtliga fyra studier var det kombinerade primära effektmåttet att uppnå dels åtminstone PASI
90, det vill säga 90-procentig förbättring uppmätt med Psoriasis Area and Severity Index och
dels att det läkarbedömda utfallet enligt måttet sPGA (static Physician Global Assessment)
skulle vara utläkt eller nästan utläkt hud (sPGA 0/1) vid behandlingsvecka 16.1-4
SKYRIZI ingår i ett samarbete mellan AbbVie och Boehringer Ingelheim, där AbbVie leder
utvecklingen och tillhandahåller läkemedlet globalt
Viktiga resultat från registerstudierna i fas III:
•

•

•

•

•

I studierna ultIMMa-1 och ultIMMa-2 uppnåddes det kombinerade primära
utfallsmåttet.1,4 Vid behandlingsvecka 16 hade 88 procent (ultIMMa-1) respektive 84
procent av patienterna (ultIMMa-2) som fått Skyrizi uppnått sPGA 0/1 samt 75 procent
av patienterna i båda studierna uppnått PASI 90.1,4
En integrerad analys av dessa två studier visar att av patienterna som fick Skyrizi och
uppnådde PASI 90 behandlingsvecka 16, hade 88 procent bestående effekt vid
utvärderingen efter ett års behandling. Av de patienter som hade fått fullständigt utläkt
hud efter behandling med Skyrizi, PASI 100, hade 80 procent bestående effekt efter ett
års behandling (52 veckor).4
Skyrizi uppnådde de kombinerade primära effektmåtten och visade signifikant bättre
effekt än adalimumab i IMMvent-studien, där 72 procent av patienterna uppnådde
PASI 90 vid behandlingsvecka 16 jämfört med 47 procent i gruppen som behandlades
med adalimumab (p<0,001).2,4 Efter återrandomisering vecka 16 för partiella responders
(≥PASI 50 - <PASI 90), uppnådde 66 procent PASI 90 av patienterna som initialt haft
adalimumab och därefter bytt till Skyrizi, jämfört med 21 procent i gruppen som fortsatte
med adalimumab (uppmätt vid behandlingsvecka 44, p<0,001).2,4
Resultat från IMMhance visar att patienter i gruppen som behandlats med Skyrizi och
uppnått utläkt eller nästan utläkt hud vid vecka 28 (sPGA 0/1, n=111) hade 87 procent
bestående effekt vid utvärderingen efter ett års behandling, jämfört med gruppen som
återrandomiserats att avsluta sin behandling (erhållit placebo) där 61 procent hade
bestående effekt (n=225).9
Skyrizi förbättrade även den hälsorelaterade livskvaliteten i samtliga fas III-studierna
mätt med DLQI (Dermatology Life Quality Index). DLQI är ett självrapporterat mått på
patientens hälsorelaterade livskvalitet och rankas från 0 till 30, där låga siffror indikerar
att sjukdomen har liten inverkan på livskvaliteten.10 I studierna ultIMMa-1 och ultIMMa-2
var det signifikant fler patienter i gruppen som fick Skyrizi som rapporterade ett DLQIvärde på 0 eller 1 (75 procent i ultIMMa-1 och 71 procent i ultIMMa-2) jämfört med
gruppen som fick ustekinumab (47 procent i ultIMMa-1 och 44 procent i ultIMMa-2) efter
ett års behandling (p<0,001).1,4

Mer information om detta program finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02672852,
NCT02694523, NCT02684370, NCT02684357).
De mest frekvent rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektioner som förekom hos 13
procent av patienterna.4 Andra vanliga biverkningar var tinea-infektioner, huvudvärk, klåda,
trötthet och reaktioner vid injektionsstället.4
För mer information kontakta:
Ewa Lundborg, kommunikationschef, mobil 070-168 08 82, e-post: ewa.lundborg@abbvie.com

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara
vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi
kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att
uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi
tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är
immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. Sedan
2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med
kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla dessa tre arbetsplatser placerade sig 2018 som topp tre i Great Place
to Work årliga utvärdering.
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.
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