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NYE FASE 3-RESULTATER VISER AT GUSELKUMAB ER OVERLEGEN FOR BEHANDLING AV 

MODERAT TIL ALVORLIG PLAKKPSORIASIS SAMMENLIGNET MED HUMIRA®  

 

Guselkumab, et anti-interleukin (IL)-23 monoklonalt antistoff, har vist signifikant effekt sammenlignet med tumor nekrose 

faktor (TNF)-blokkeren Humira® på alle studiens primære endepunkter gjennom 48 ukers behandling. 
 

1. oktober 2016 publiserte Janssen resultatene fra den første av tre avgjørende fase 3-studier som evaluerer 

guselkumab. Guselkumab er et subkutant-administrert anti-IL-23 monoklonalt antistoff for behandling av 

voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis. 

 

Data fra VOYAGE 1-studien viste at blant de pasienter som ble behandlet med guselkumab, var det en 

signifikant høyere andel som oppnådde ingen eller minimal sykdom sammenlignet med de pasientene som fikk 

placebo. Respons ble definert som minst 90 prosent forbedring på Psoriasis Area Severity Index (PASI 90) og 

Investigators Global Assessment (IGA)-score på ingen (0) eller minimal (1) sykdom ved uke 16 som var 

studiens ko-primære endepunkt. VOYAGE 1-studien inkluderte også en aktiv sammenlignende arm som 

evaluerte guselkumab versus Humira® (adalimumab) og viste at guselkumab var overlegen på alle primære 

endepunkt og gjennom 48 ukers behandling.  

 

– Janssen har en forpliktelse til å utvikle nye legemidler til pasienter som lider av alvorlige autoimmune 

sykdommer som psoriasis hvor pasientene fortsatt har behov for bedre medisiner og økt livskvalitet. 

Resultatene fra fase 3-studien VOYAGE 1 viser at det er signifikante forskjeller mellom pasienter behandlet 

med guselkumab sammenlignet med placebo eller adalimumab i behandlingen av moderat til alvorlig 

plakkpsoriasis. Vi ser nå frem til de neste resultatene fra pågående fase 3-studier for å ytterligere dokumentere 

langtidseffekten av det nye anti-IL23 monoklonale antistoffet, sier Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs 

Director i Janssen. 

 

I VOYAGE-1 studien, oppnådde nesten tre fjerdedeler av pasientene som ble behandlet med guselkumab 

(73,3 prosent) PASI 90-respons ved uke 16, sammenlignet med 49,7 prosent av pasientene som fikk 

adalimumab. Høyere nivå av ingen eller minimal sykdom vedvarte gjennom uke 24 til uke 48, og signifikant 

flere pasienter som ble behandlet med guselkumab oppnådde IGA 0/1 og PASI 90. Denne studien er den 

første sammenlignende studien mellom en anti-IL-23 biologisk behandling (guselkumab) og en anti-TNF 

behandling (adalimumab).  
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http://www.janssen.com/new-phase-3-data-show-significant-efficacy-versus-placebo-and-superiority-

guselkumab-versus-humira 
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