
Короткий огляд результатів  
клінічних випробувань

для непрофесіоналів

Загальний короткий огляд

• Виразковий коліт (ВК) — це тривале 
захворювання кишечника, яке викликає 
запалення товстої кишки.

• Симптоми відрізняються в різних людей, і їхня 
тяжкість може змінюватись з плином часу. 
Збільшення тяжкості називаються загостреннями.

• Причина, з якої у людей діагностовано ВК, 
невідома, але дослідники вважають, що це 
викликано поєднанням причин, які включають в 
себе генетику та імунну систему організму.

• У цьому дослідженні лікарі-дослідники 
випробовували лікарський препарат під 
назвою адалімумаб у пацієнтів, які отримували 
лікування ВК.

• Дослідження складалося з двох частин. 952 
пацієнти брали участь у частині 1; 846 пацієнтів 
брали участь у частині 2.

• Основна мета цього дослідження полягала в 
тому, щоб побачити, як пацієнт відповідав на 
лікування різними дозами досліджуваного 
препарату адалімумаб через 8 тижнів (частина 
1) та 44 тижні (частина 2).

• Відповідь на лікування ґрунтувалася на чотирьох 
категоріях (що називаються «повний індекс 
Мейо»): частота випорожнень, ректальна 
кровотеча, ендоскопічна оцінка (довга гнучка 
трубка з крихітною відеокамерою вводиться в 
пряму кишку, що дозволяє лікареві побачити її 
внутрішню частину) та оцінка лікаря-дослідника.

• Найбільш частими побічними ефектами 
у частині 1 були назофарингіт (застуда), 
почервоніння в місці ін’єкції та підвищена 
температура тіла.

• Найбільш частими побічними ефектами у 
частині 2 були шлунково-кишкові розлади, 
інфекції та зараження.

• Результати цього дослідження можуть бути 
використані дослідниками для подальшого 
вивчення цього лікарського препарату.

• Якщо Ви брали участь у цьому дослідженні 
та у Вас виникли запитання щодо особистого 
комплексу лікувальних заходів, зверніться 
до свого лікаря чи персоналу Вашого 
дослідницького центру.

Дослідження з метою вивчення ефективності та безпечності підвищених доз 
досліджуваного препарату адалімумаб у пацієнтів з виразковим колітом



Дослідники шукають кращий спосіб лікування виразкового 
коліту. Виразковий коліт — це запальне захворювання 
кишечника, яке може викликати багато різних симптомів, 
включано з імперативними або частими випорожненнями, 
біллю у животі та спазмами, а також діареєю. Симптоми 
можуть бути різними для кожного пацієнта.

Препарати, що застосовуються для лікування 
виразкового коліту, не діють однаково у всіх пацієнтів. 
У деяких пацієнтів, які отримують лікування, симптоми 
не покращуються. Через це дослідники шукають різні 
способи лікування цього захворювання.

Лікарі-дослідники в цьому дослідженні використовували 
лікарський препарат під назвою адалімумаб. Дослідники 
випробовували цей лікарський препарат у багатьох 
дослідженнях за участю людей із різними запальними 
захворюваннями. Адалімумаб здійснює контроль 
активності імунної системи, щоб допомогти пацієнтам із 
запальними захворюваннями, і сьогодні він схвалений 
для лікування виразкового коліту середнього та важкого 
ступеня в стандартній дозі, що використовується в цьому 
дослідженні. Основна мета цього дослідження полягала 
в тому, щоб з’ясувати, чи є адалімумаб безпечним та 
ефективним для пацієнтів, які приймають підвищені дози, 
ніж затверджені на даний час, і чи спостерігалися будь-які 
небажані побічні ефекти.

Це дослідження було дослідженням фази 3. Дослідження 
фази 3 випробовують потенційно нові методи лікування 
на великій кількості пацієнтів із захворюванням. Це 
дослідження було «подвійним сліпим», а це означає, 
що ні пацієнти, ані лікарі-дослідники не знали, яку 
дозу адалімумабу вводили. Це гарантує відсутність 
стороннього впливу на результати дослідження. У 
дослідженні вивчали користь досліджуваного препарату, 
що застосовується в стандартній затвердженій дозі, 
порівняно з підвищеною дозою у пацієнтів з відсутністю 
покращення при застосуванні іншого лікування. У 
дослідженні також оцінювали будь-які побічні ефекти 
після початку лікування адалімумабом.

1. Загальна інформація про дослідження

1.1 З якоюметою проводилося це дослідження
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57,5%
чоловіків

42,5%
жінок
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1.2. Коли і де було проведено це дослідження?

Це дослідження проходило з березня 2014 р. по листопад 2019 р. в таких країнах: Австрія, Бельгія, Канада, 
Чеська Республіка, Данія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ізраїль, Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Румунія, 
Словаччина, Іспанія, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

2. Яких пацієнтів було залучено до цього дослідження?
Це дослідження складалося з двох частин: частини 1 (індукційна терапія) та частини 2 (підтримувальна терапія). 
Індукційна терапія — це перший раунд лікування, спрямований на зниження вираженості симптомів і покращення 
самопочуття пацієнтів. Після індукційної фази лікування пацієнти продовжували участь у дослідженні у фазі 
підтримувального лікування, щоб тримати симптоми під контролем і намагатися уникнути погіршення симптомів.

Усього в дослідженні взяло участь 952 дорослі пацієнти з ВК. Серед 952 пацієнтів 846 завершили частину 1 і 
продовжили участь у частині 2; далі 572 пацієнти завершили частину 2.

Загалом 380 пацієнтів не завершили дослідження: 193 пацієнта вийшли з дослідження через 
відсутність покращення симптомів ВК, 90 пацієнтів залишили дослідження через 
побічні ефекти, 31 пацієнт вирішив вийти з дослідження, 23 пацієнта залишили 
дослідження, щоб пройти іншу терапію з приводу ВК, 8 пацієнтів залишили 
дослідження через те, що вони не відповідали вимогам дослідження,  
7 пацієнтів були втрачені для подальшого спостереження (пацієнти не 
повернулися для продовження лікування або обстежень) та 28 пацієнтів 
залишили дослідження з інших причин.

До дослідження були включені дорослі учасники з активним, протягом 
щонайменше 3 місяців до включення в дослідження, виразковим 
колітом від помірного до важкого ступеня тяжкості та поточним 
діагнозом активного ВК, які отримували поточне лікування ВК або 
нещодавно завершили таке лікування.

У дослідженні було більше чоловіків (57,5%), ніж жінок (42,5%), і вік усіх 
учасників становив від 18 до 75 років.



Частина 1
Індукційна терапія

Частина 2
Підтримувальна терапія

Підвищена доза

Стандартна
доза

Підвищена 
доза

Стандартна доза
Пацієнти отримують адалімумаб 
у вигляді ін’єкцій під шкіру

Стратегія корекції дози 

Тиждень 0
Початок дослідження

Тиждень 8 Тиждень 52
Закінчення дослідження
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3. Які лікарські препарати вивчались?
Лікарський препарат у цьому дослідженні називався адалімумабом. Дослідження було розділено на 2 частини. 
У частині 1 (індукційна терапія) дослідження вивчали дві різні дози лікарського препарату, стандартну 
затверджену дозу для ВК і підвищену дозу. У частині 2 (підтримувальна терапія) дослідження вивчали стандартну 
затверджену дозу для ВК, вищу дозу та групу стратегій з підбора дози, починаючи зі стандартної затвердженої 
дози і збільшуючись до підвищеної дози, якщо пацієнт відповідає певним критеріям дослідження.

На схемі нижче показано, як було організовано дослідження.

На початку дослідження було використано комп'ютерну програму для випадкового (довільним чином) 
розподілення пацієнтів в 1 з 2 груп. Цей процес називається «рандомізацією», і допомагає зробити групи 
однаковими та зменшити відмінності між групами. Рандомізація дозволяє якомога точніше порівняти 
результати кожного лікування. Ні пацієнти, ані лікарі-дослідники не знали, яку дозу досліджуваного препарату 
було застосовано.

Лікарі-дослідники вводили пацієнтам різні дози лікарського препарату, залежно від того, в якій групі вони 
були. Препарати вводили пацієнтам під шкіру за допомогою шприца.

Після 8 тижнів лікування пацієнтів, які завершили частину 1 (індукційна терапія), повторно рандомізували за 
допомогою комп'ютерної програми в нові групи для продовження лікування протягом ще 44 тижнів у частині 
2 (підтримувальна терапія).

Пацієнти та лікарі і в цей час ще не знали, яку дозу досліджуваного препарату вводили пацієнтам.
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4. Які були побічні ефекти?
Побічні ефекти — це небажані медичні явища, що трапляються під час дослідження. Вони можуть бути 
викликані лікуванням, передбаченим дослідженням, або не пов'язані з цим лікуванням.

Побічний ефект вважається серйозним, якщо він призводить до смерті, загрожує життю пацієнта, призводить 
до його госпіталізації, тривалий час утримує в стаціонарі або спричиняє довготривалу недієздатність.

Супутні побічні ефекти — це побічні ефекти, які, на думку лікаря-дослідника, принаймні можливо пов'язані  
з досліджуваним препаратом.

Приблизно у 4,3% пацієнтів (41 пацієнт) у частині 1 та у 12,2% пацієнтів (103 пацієнти) у частині 2 
спостерігалися серйозні побічні ефекти під час дослідження. Загальна кількість пацієнтів, що мали серйозні 
побічні ефекти, які, на думку лікаря-дослідника, були принаймні можливо пов'язані з досліджуваним 
препаратом, становила 0,4% (4 пацієнти) у частині 1 та 2,6% (22 пацієнти) у частині 2.

5 пацієнтів померли під час дослідження; 1 пацієнт помер у частині 1 від серцевого нападу, а 4 пацієнти 
померли в частині 2. 1 пацієнт помер від емболії легеневої артерії (блокування артерії в легенях), 1 пацієнт 
помер від раку стравоходу, 1 пацієнт помер від раку легенів, і 1 пацієнт помер від важкої пневмонії  
з блокуванням артерії в легенях. Лікар-дослідник не оцінив жоден із летальних випадків як можливо 
пов'язаний із досліджуваним препаратом.

Протягом усього дослідження пацієнти, які приймали підвищені дози, не страждали від більшої кількості 
побічних ефектів. Це означає, що це дослідження не продемонструвало зв’язку між дозою досліджуваного 
препарату та кількістю побічних ефектів, які спостерігалися у пацієнтів.

У таблиці на наступній сторінці наведено інформацію про пов'язані з лікуванням серйозні побічні ефекти, які 
виникали у пацієнтів у дослідженні.
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Частина 1: Індукційна 
терапія

Частина 2: Підтримувальна терапія

Стандартна 
доза 

адалімумабу 
(379 пацієнтів)

Підвищена доза 
адалімумабу 

(573 пацієнти)

Стандартна 
доза 

адалімумабу 
(345 пацієнтів)

Підвищена доза 
адалімумабу 

(350 пацієнтів)

Стратегія підбору  
дози адалімумабу  

(151 пацієнт)

Кількість пацієнтів 
із супутніми 
серйозними 
побічними ефектами

3 (0,8%  
пацієнтів)

1 (0,2%  
пацієнтів)

9 (2,6%  
пацієнтів)

9 (2,6%  
пацієнтів)

4 (2,6%  
пацієнтів)

• Порушення з 
боку крові та 
лімфатичної 
системи

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

2 (0,6%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

• Порушення з 
боку органа зору

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

• Порушення з 
боку шлунково-
кишкового тракту

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

2 (0,6%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

1 (0,7%  
пацієнтів)

• Інфекції 2 (0,5%  
пацієнтів)

1 (0,2%  
пацієнтів)

4 (0,9%  
пацієнтів)

2 (0,6%  
пацієнтів)

1 (0,7%  
пацієнтів)

• Результати 
лабораторних 
досліджень 
(аналізів крові з 
відхиленнями від 
норми)

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

• Порушення з 
боку нирок і 
сечовивідних 
шляхів

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

1 (0,7%  
пацієнтів)

• Порушення з боку 
м’язів, скелетної 
системи або 
тканин

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

• Порушення з 
боку нервової 
системи

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

1 (0,7%  
пацієнтів)

• Порушення з 
боку органів 
дихання/грудної 
клітини

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

• Порушення з 
боку шкіри та 
тканин

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

1 (0,7%  
пацієнтів)

• Пухлини 
(доброякісні, 
злоякісні, 
включно з кістами 
та поліпами)

4 (0,3%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)

4 (0,3%  
пацієнтів)

0 (0,0%  
пацієнтів)
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Частина 1: Індукційна терапія Частина 2: Підтримувальна терапія

Стандартна доза 
адалімумабу 

(379 пацієнтів)

Підвищена доза 
адалімумабу 

(573 пацієнти)

Стандартна доза 
адалімумабу 

(345 пацієнтів)

Підвищена доза 
адалімумабу 

(350 пацієнтів)

Стратегія 
підбору дози 
адалімумабу 
(151 пацієнт)

Кількість пацієнтів, які 
припинили приймати 
досліджуваний 
препарат через 
супутні побічні 
ефекти

4 (1,1%  
пацієнтів)

11 (1,9%  
пацієнтів)

12 (3,5%  
пацієнтів)

16 (4,6%  
пацієнтів)

7 (4,6%  
пацієнтів)

Причини 
припинення

Рак шкіри, герпес, 
почервоніння 
в місці ін’єкції, 
псоріатичний 
дерматит 
(порушення з боку 
шкіри, схоже на 
псоріаз)

Ангіоневротичний 
набряк (набряк 
шкіри), озноб, 
clostridium difficile 
(бактерії, які 
можуть викликати 
діарею та коліт), 
діарея, екзема, 
гіперчутливість, 
гіперчутливість 
у місці ін’єкції, 
біль у місці 
ін’єкції, реакція 
в місці ін’єкції, 
набряк у місці 
ін’єкції, свербіж, 
пневмонія, 
туберкульоз, 
погіршення ВК

Підвищення рівня 
креатиніну в крові 
(продукти роботи 
м’язів у крові), 
clostridium difficile, 
зниження кількості 
нейтрофілів 
(лейкоцитів), 
захворювання 
печінки та 
жовчовивідної 
системи, еритема 
(почервоніння 
шкіри), підвищення 
рівня ферментів 
печінки (що вказує 
на запалення або 
ураження печінки), 
лейкопенія 
(низький рівень 
лейкоцитів), IgA-
залежний лінійний 
дерматоз (пухирі 
на шкірі), міозит 
(запалення м’язів), 
нефротичний 
синдром (розлад 
нирок, що викликає 
забагато білка 
в сечі), атрофія 
зорового нерва 
(пошкодження 
ока), набряк біля 
місця ін’єкції, 
тромбоцитоз 
(низький рівень 
тромбоцитів у 
крові), погіршення 
ВК

Артралгія (біль 
у суглобах), 
запаморочення, 
птоз повік 
(опущення повік), 
фіброматоз 
(пухлини 
м’яких тканин), 
дискомфорт у 
головi, гіпоастезія 
(оніміння шкіри), 
лейкопенія, 
вовчакоподібний 
синдром, 
мононейропатія 
(ураження 
одного нерва, що 
викликає біль, 
втрату рухливості 
або оніміння), 
біль у кінцівках, 
парестезія (відчуття 
поколювання), 
гострий 
пієлонефрит 
(бактеріальна 
інфекція, що 
викликає запалення 
нирок), висипання, 
субкорнеальний 
пустульозний 
дерматоз 
(захворювання 
шкіри, при якому 
під верхнім шаром 
шкіри утворюються 
гнійні прищі або 
пухирі), тонзиліт 
(запалення 
мигдалин, що 
викликають біль у 
горлі), туберкульоз, 
погіршення ВК

Хронічний 
запальний 
демієлінізувальний 
пемфігоїд (рідкісне 
аутоімунне 
захворювання, 
що викликає 
утворення пухирів 
і висипів), низький 
рівень лейкоцитів, 
пневмонія, 
полірадікулон-
уропатія (повільний 
розвиток розладу 
імунної системи, 
що викликає 
такі симптоми, 
як поступова 
слабкість або 
зміни чутливості в 
руках або ногах), 
висип, сепсис 
(екстремальна 
реакція організму 
на інфекцію), 
погіршення ВК

Кількість супутніх 
побічних ефектів, що 
призводять до смерті

0 (0,0% 
пацієнтів)

0 (0,0% 
пацієнтів)

0 (0,0% 
пацієнтів)

0 (0,0% 
пацієнтів)

0 (0,0% 
пацієнтів)

У таблиці нижче показано пацієнтів, які припинили лікування через пов'язані з ним серйозні побічні ефекти та 
будь-які пов'язані з ним серйозні побічні ефекти, що призвели до смерті.
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Частина 1: Індукційна терапія Частина 2: Підтримувальна терапія

Стандартна доза 
адалімумабу 

(379 пацієнтів)

Підвищена доза 
адалімумабу 

(573 пацієнти)

Стандартна доза 
адалімумабу 

(345 пацієнтів)

Підвищена доза 
адалімумабу 

(350 пацієнтів)

Стратегія 
підбору дози 
адалімумабу 
(151 пацієнт)

Кількість пацієнтів 
із як мінімум 
одним супутнім 
побічним ефектом

83 (21,9%  
пацієнтів)

149 (26,0%  
пацієнтів)

89 (25,8%  
пацієнтів)

117 (33,4%  
пацієнтів)

49 (32,5%  
пацієнтів)

Часті пов'язані побічні ефекти
Пов'язані побічні ефекти, що виникають принаймні у 4 пацієнтів

Кашель, відчуття 
холоду, випадіння 
волосся, головний 
біль, біль у суглобах, 
нудота, висип

Звичайна 
застуда, кашель, 
запаморочення, 
відчуття холоду, 
випадіння волосся, 
головний біль, 
свербіж у місці 
ін’єкції, біль у місці 
ін’єкції, реакція 
в місці ін’єкції, 
почервоніння в 
місці ін’єкції, набряк 
у місці ін’єкції, біль 
у суглобах, нудота, 
біль у ротоглотці 
(біль у горлі за 
язиком), висип, 
почервоніння шкіри, 
блювота

Застуда, біль у 
суглобах, висип, 
інфекція верхніх 
дихальних шляхів

Астенія (фізична 
слабкість або нестача 
енергії), звичайна 
застуда, кашель, 
екзема, грип, випадіння 
волосся, головний 
біль, підвищений 
рівень аспартатамінот-
рансферази (АСТ)  
(можуть спостерігатися 
захворювання печінки 
або ураження), свербіж, 
біль у суглобах, висип, 
інфекція верхніх 
дихальних шляхів, 
погіршення ВК

Вірусна 
інфекція верхніх 
дихальних шляхів, 
гіпертрансаміназемія 
(високий рівень 
певних печінкових 
ферментів у крові), 
висип

Приблизно у 53% пацієнтів (505 пацієнтів) у частині 1 і 72,8% пацієнтів (616 пацієнтів) у частині 2 
спостерігалися побічні ефекти під час дослідження. Загальна кількість пацієнтів, які мали серйозні побічні 
ефекти, що, на думку лікаря-дослідника, були принаймні можливо пов'язані з досліджуваним препаратом, 
становила 24,4% (232 пацієнти) у частині 1 та 30,1% (255 пацієнтів) у частині 2.

У таблиці нижче представлено інформацію про часті побічні ефекти (щонайменше у 4 чи більшої кількості 
пацієнтів) у цьому дослідженні.
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5. Які загальні результати дослідження?
Дослідження було завершено згідно з планом. Основна мета цього дослідження полягала в тому, щоб 
побачити, як пацієнти реагують на різні дози адалімумабу через 8 тижнів (частина 1) та 44 тижні (частина 2) 
лікування. Відповідь на лікування (клінічна ремісія) базувалася на системі оцінювання, що називається «повна 
шкала Мейо», яка вивчає чотири категорії: частоту випорожнень, ректальну кровотечу, ендоскопічну оцінку 
(довга гнучка трубка вставляється в пряму кишку, а крихітна відеокамера дозволяє переглядати відео та 
зображення), а також оцінку лікарем-дослідником.

У частині 1 результати дослідження показали, що стандартні та підвищені дози приблизно дорівнюють 
кількості пацієнтів, які досягли клінічної ремісії після 8 тижнів лікування. 11,6% пацієнтів, які отримували 
стандартну дозу (44 пацієнти), та 13,8% пацієнтів, які отримували підвищену дозу (79 пацієнтів), досягли 
клінічної ремісії на тижні 8.

У частині 2 дослідження вивчали пацієнтів, які досягли клінічної ремісії наприкінці частини 1, щоб побачити, 
скільки з цих пацієнтів мали клінічну ремісію наприкінці частини 2. Було встановлено, що більша кількість 
пацієнтів, які приймали підвищену дозу, мала клінічну ремісію на тижні 52, ніж пацієнти, які приймали 
стандартну дозу, або пацієнти в групі стратегії підбору дози. 52% пацієнтів, які отримували вищу дозу (91 
пацієнт), порівняно з 41,7% пацієнтів, які отримували стандартну дозу (91 пацієнт) та 36,5% пацієнтів у групі 
стратегії підбору дози (27 пацієнтів), все ще мали клінічну ремісію на тижні 52.

Кількість та частота побічних ефектів у групах дозування були подібними до тих, що очікуються у пацієнтів з 
виразковим колітом середнього та важкого ступеня тяжкості, які отримували адалімумаб. Більш високі дози 
адалімумабу не викликали у пацієнтів більше побічних ефектів, ніж стандартні дози, або дози у групі з підбора дози.

6. Як дослідження допомогло пацієнтам та дослідникам?
Це дослідження показало, що адалімумаб залишається безпечним і ефективним для пацієнтів з ВК. Було 
продемонстровано, що клінічна ремісія приблизно однакова у пацієнтів, які отримували вищі та стандартні 
дози під час індукційної частини лікування, але що більш високі дози є більш ефективними для досягнення 
клінічної ремісії під час частини підтримувального лікування порівняно зі стандартною дозою та групи 
стратегій з підбора дози.

Цей короткий огляд містить результати з лише цього дослідження, вони можуть відрізнятися від результатів 
інших досліджень.

7. Чи плануються подальші дослідження?
Тривають багато досліджень адалімумабу для широкого спектра захворювань.

8. Хто був спонсором цього дослідження?
Спонсор цього дослідження була компанія «AbbVie». Цей короткий огляд було перевірено на предмет 
доступності викладу групою захисту пацієнтів.
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9. Де можна знайти більше інформації про це 
дослідження?

Назва дослідження Подвійне сліпе, рандомізоване, багатоцентрове дослідження з порівнянням 
режимів дозування адалімумабу зі стандартною та підвищеною дозами для 
індукційної та підтримувальної терапії у пацієнтів з активним виразковим 
колітом від помірного до важкого ступеня тяжкості 
(A Double-Blind, Randomized, Multicenter Study of Higher Versus Standard 
Adalimumab Dosing Regimens for Induction and Maintenance Therapy in
Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis)

Номер протоколу: M14-033

Clinicaltrials.gov NCT02065622
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065622?term=M14-033&draw=2&rank=1

EudraCT 2013-001682-16
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query= 
2013-001682-16

Спонсор дослідження AbbVie («ЕббВі»)
Телефон: (800) 633-9110
Електронна пошта: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Дякуємо за увагу!

Компанія «AbbVie» хоче подякувати всім учасникам за витрачений 
час та зусилля, які зробили можливим це дослідження.

Учасники клінічного дослідження сприяють розвиткові науки!

12-10-2020 р. Цей документ містить факти, відомі на момент його оформлення.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065622?term=M14-033&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-001682-16
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-001682-16
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

