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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Studie M13-375 møtte sin primære endepunkt med at andel pasienter som ikke opplevde oppblussing
ved Uke 68 i periode 2 i studien var høyere hos pasienter som fortsatte på behandling med
adalimumab, sammenlignet med pasienter som avsluttet adalimumab behandling. Resultater fra
sekundære endepunkter og andre effekt endepunkter underbygget disse funnene. Etter
behandlingsavslutning resulterte ny oppstart med adalimumab behandling i at ikke alle pasienter
oppnådde sin tidligere remisjonsstatus. Resultatene indikerer at adalimumab 40mg gitt annen hver
uke er effektiv i å vedlikeholde remisjon hos pasienter med nr-axSpA. Behandlingsavslutning av
adalimumab er forbundet med både høyere risiko for sykdomsoppblussing og mangel på
gjenoppnåelse av tett kontroll av sykdommen. Generelt var adalimumab i studie M13-375 trygt å ta
og godt tolerert. Ingen dødsfall ble rapportert i løpet av studien. Sikkerhetsprofilen var samsvarende
med tidligere kliniske studier på adalimumab, og ingen nye sikkerhetssignaler ble sett.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Ca 740 pasienter var planlagt inkludert i studien. Totalt ble 673 pasienter inkludert. I Norge ble
studien initiert ved 1 senter, men ingen pasienter ble inkludert.
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