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6.2 Offentlig sammanfattning 
 
6.2.1 Översikt över sjukdomens utbredning 
 
Njurtransplantationer är en av de vanligaste transplantationerna. I USA, ökade antalet med 
njurtransplanterade förstagångspatienter över 18 år från 4669 år 1995 till 6069 år 2003. Mellan 
1995 och 2003 visar data från europeiska transplantationscenter att det finns mellan 10 000 och 
12 000 registrerade njurtransplanterade förstagångspatienter per år. Jämfört med den totala 
amerikanska befolkningen, var en större andel av njurtransplantationspatienterna afroamerikaner. 
Åldersgruppen 50 till 54 år utgjorde den största gruppen av transplanterade patienter. I studier från 
USA, Storbritannien och Frankrike var risken att dö 4-7 % vid 1 år, 9-18 % vid 3 år och 13 % vid 5 
år efter transplantation. Transplantatmottagare som var rökare löpte högre risk att dö. Infektioner 
och cancer utgör stora hälsorisker bland njurtransplantationspatienter. I tillägg till komplikationerna 
död och transplantatförlust, kan njurtransplantationspatienter lida av andra sjukdomstillstånd som 
påverkar den totala risken för död och sjukdomsbörda, såsom hjärtsjukdom (12,9 %) och högt 
blodtryck (50-80 %).  
 
6.2.2 Sammanfattning av nyttan med behandling 
 
Njurtransplantation är den bästa behandlingen vid slutstadierna av långvarig njursvikt. Efter 
transplantation, krävs livslång behandling med läkemedel som försvagar immunsystemet, så kallade 
immunosuppresiva läkemedel, för att den nya njuren ska fortsätta fungera. Målet med dessa 
läkemedel är att förhindra att patientens immunsystem attackerar den nya transplanterade njuren 
och orsakar ett tillstånd som kallas transplantatavstötning. Fram till idag kommer de läkemedel som 
vanligtvis används för att bevara njurtransplantatet från en grupp läkemedel som kallas 
kalcineurinhämmare (eller CNIs), inklusive cyklosporin och takrolimus. Biverkningar av CNIs kan 
innefatta direkt skada av njuren, en skada som senare kan orsaka att den transplanterade njuren 
slutar fungera och leder till förlust av njuren och ibland till att patienten dör. Vidare kan andra 
biverkningar av CNIs innefatta onormala kolesterolnivåer och hjärtsjukdom. 
 
NULOJIX® (generiskt namn belatacept) är ett godkänt immunosuppressivt läkemedel som 
innehåller den aktiva substansen belatacept, vilken erbjuder en annan behandling för 
njurtransplantationspatienter. NULOJIX, i kombination med kortikosteroider och ett annat 
läkemedel som heter mykofenolsyra (MPA), är godkänt för att förhindra transplantavstötning hos 
vuxna som genomgått en njurtransplantation. 
 
Nyttan och säkerheten för NULOJIX hos njurtransplantationspatienter baseras främst på resultaten 
från 3 huvudstudier, så kallade grundstudier. Dessa grundstudier innefattade två stora fas-3-studier 
och en tidig fas-2-studie. 1425 behandlade patienter placerades i en av följande tre 
behandlingsgrupper: 

• Behandling 1: Mer intensiv belatacept-behandling (högre doser och mer frekvent dosering 
än i behandling 2) 

• Behandling 2: Mindre intensiv belatacept-behandling - den dosering som blev godkänd till 
patienter 

• Behandling 3: Cyklosporin 
Alla patienter fick också mykofenolatmofetil (MMF) och steroider. 
 
Resultaten från grundstudierna visade att patienterna som fick belatacept-baserad behandling hade 
jämförbar förekomst av död och transplantatförlust samt bättre njurfunktion jämfört med 
cyklosporin-behandlade patienter efter 12 månader. 
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Vid 36 månader, var frekvensen av akuta avstötningar (AR) högre för behandlingsgrupperna som 
fick belatacept jämfört med den som fick cyklosporin i fas-3-studierna medan de övergripande 
fördelarna med belatacept kvarstod (liknande överlevnad jämfört med cyklosporin och gynnsam 
effekt av belatacept-behandling avseende njurfunktion, nydebuterad diabetes, blodtryck och 
lipidparametrar). 
 
Alla patienter fick möjligheten att fortsätta i långtidsuppföljningar av huvudstudierna. I december 
2012, hade de patienter som valde att gå med i de pågående långtidsuppföljningarna av fas-3-
studierna fått behandling i minst 5 år. Fördelarna kvarstod och överensstämde med de fördelar som 
sågs tidigare i studien, det vill säga bättre eller lika antal dödsfall och förlust av transplantatet. 
Antalet sena akuta avstötningar verkar låg. Vidare verkar njurfunktionen vara stabil hos belatacept-
behandlade patienter. 
 
Slutligen har de patienter som gick med i förlängningarna av fas 2 studierna, fått behandling i minst 
9 år med bibehållen behandlingsnytta. 
 
 
6.2.3 Okända faktorer avseende nyttan med behandling 
 
Patienter som inkluderades i huvudstudierna och kompletterande studier, representerade den 
bredare populationen av njurtransplanterade patienter med hänsyn taget till förekomsten av vanliga 
komorbiditeter såsom kardiovaskulär sjukdom, högt blodtryck, diabetes mellitus och slutstadiet av 
njursjukdom. Tjugo procent av mottagare av njurtransplantat var 65 år eller äldre, vilket är 
jämförbart med andelen äldre patienter som får ett njurtransplantat i klinisk praxis. Majoriteten av 
patienter i fas-3-grundstudierna för belatacept var vita (70 %), 10 % var svarta, 8 % var asiater och 
12 % klassades som "övriga". Det fanns ingen kliniskt relevant skillnad avseende 
biverkningsrapporter (inklusive allvarliga sådana) med hänsyn taget till folkras. Alla dessa 
patientpopulationer som studerats är typiska för den bredare populationen som kommer att bli 
transplanterade i klinisk vardag. 
 
Emellertid har inga kontrollerade studier utförts hos barn och ungdomar, eftersom mottagare som 
var yngre än 18 år exkluderades från kliniska studier. Det har inte gjorts några kontrollerade studier 
som inkluderar gravida kvinnor som använder belatacept och effekten av belatacept hos gravida och 
fostret/barnet är inte fastställt. Med anledning av detta finns det ingen säkerställd information 
angående risker som förknippas med belatacept-behandling i denna patientpopulation. 
 
6.2.4 Sammanfattning av frågeställningar avseende säkerhet 
 
6.2.4.1 Viktiga identifierade risker 
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Tabell 6.2.4.1-1: Viktiga identifierade risker 
Risk Vad är känt Möjligheter att förebygga 
Lymfoproliferativ sjukdom efter 
transplantation (PTLD) med 
övervägande del av PTLD i 
centrala nervsystemet (CNS)  

PTLD är ett tillstånd som kan 
inträffa om vissa vita blodkoppar 
växer okontrollerat efter 
organtransplantation på grund av 
att immunsystemet är försvagat. I 
grundstudierna var det var en 
högre frekvens av PTLD och 
PTLD som påverkar hjärnan hos 
belatacept-behandlade. 
Behandling med NULOJIX ökar 
din risk för att få en typ av cancer 
som kallas lymfoproliferativ 
sjukdom efter transplantation 
(PTLD). Detta uppstår oftare i 
hjärnan med Nulojix-behandling 
och kan leda till döden. 

• Patienter i kliniska studier som inte 
hade exponerats för Epstein-
Barrvirus (EBV) löpte högre risk för 
att utveckla PTLD. Patienter som inte 
hade något tecken på tidigare EBV-
infektion i blodet eller om EBV-
status är okänd, bör inte få 
NULOJIX. 

• Behandling med läkemedel för att 
förhindra en viral infektion som 
kallas cytomegalovirus (CMV), är en 
riskfaktor för PTLD. 

• Undvik behandling av akut 
avstötning, såsom 
antitymocytglobulin, för att minska 
antalet T-celler. T-celler spelar en 
viktig roll vid kroppens försvar mot 
sjukdomar och infektioner. De kan 
orsaka avstötning av din 
transplanterade njure. 
 

Infektioner Behandling med NULOJIX kan 
öka din risk för att få infektioner, 
inklusive allvarliga infektioner 
som kan leda till döden. I 
grundstudierna var frekvensen av 
infektioner liknande mellan 
behandlingsgrupper. Patienter på 
belatacept LI-regimen (den 
godkända doseringen för 
NULOJIX) hade lägre frekvenser 
av allvarliga infektioner jämfört 
med behandlingsgrupper som fick 
MI eller CsA. Tuberkulos (TB), 
herpes och progressiv multifokal 
leukoencefalopati eller PML (en 
typ av infektion som beskrivs 
nedan), var vanligare hos 
belatacept-behandlade patienter 
jämfört med CsA-behandlade 
patienter.  
 

• Kontroll av aktiva och latenta eller 
vilande infektioner inklusive TB, 
innan och under behandling med 
NULOJIX. 

• Läkemedel för att förhindra 
cytomegalovirus(CMV)-infektion 
rekommenderas under minst 3 
månader efter transplantation, 
speciellt för patienter som har en 
ökad risk för CMV-infektion. 

• Läkemedel för att förhindra en typ av 
pneumoni (lunginflammation) som 
kallas pneumocystis-pneumoni 
rekommenderas under minst 
6 månader efter transplantation. 

Progressiv multifokal 
leukoencefalopati (PML) 

PML är en sällsynt typ av 
hjärninfektion som orsakas av ett 
virus som kallas JC-virus som 
ofta leder till svåra handikapp 
eller döden. Det var två patienter i 
kliniska prövningar som stod på 
belatacept. 
 

• Använd inte högre doser än de som 
rekommenderas för NULOJIX eller 
andra immunosuppressiva läkemedel 
för att bibehålla transplantatet. 
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Akut avstötning förknippad med 
snabb nedtrappning av 
kortikosteroider hos patienter 
med hög immunologisk risk 

Avstötning av transplantat eller 
njure sker när kroppens 
immunsystem känner att den nya 
transplanterade njuren är 
annorlunda eller främmande och 
attackerar den. Vid ett 
transplantationscenter var det 
högre antal avstötningar av 
njuren, inklusive svåra 
avstötningar, förknippade med 
NULOJIX-behandling, när 
steroiddoserna trappades ned för 
snabbt efter transplantation. 

• Produktinformationen (som används 
av din läkare) uppdaterades med 
varningar om att steroiddoserna ska 
trappas ned med försiktighet, med 
erfarenheten av akuta avstötningar 
vid detta enda transplantationscenter 
samt med steroiddoserna som 
användes under huvudstudierna för 
NULOJIX 

• Endast din läkare bör ändra 
steroiddosen. 

 
6.2.4.2 Viktiga potentiella risker 
 
Tabell 6.2.4.2-1: Viktiga potentiella risker 
Risk Vad är känt 
Maligniteter eller cancer 
(förutom PTLD) inklusive icke-
melanoma hudcancerformer 

Patienter som tar läkemedel som dämpar immunsystemet mot njurtransplantat, 
inklusive NULOJIX, löper ökad risk att få cancer, speciellt hudcancer. I kliniska 
studier var andelen maligniteter (eller cancer) förutom PTLD, lägre hos patienter 
som stod på den godkända belatacept-doseringen jämfört med cyklosporin-
behandlade patienter. 
 

Autoimmunitet (eller ett slags 
tillstånd där patientens 
immunsystem av misstag 
attackerar och förstör frisk 
kroppsvävnad) 
 

Teoretiskt sett skulle behandling med belatacept kunna öka risken för 
autoimmunitet. Andelen autoimmuna händelser var låg och få händelser var 
allvarliga eller ledde till att behandlingen med NULOJIX stoppades. 

Immunogenicitet (antikroppar 
som känner igen NULOJIX)  

Det finns en risk att patienterna utvecklar antikroppar mot NULOJIX. Om detta 
inträffar, kan effekten av NULOJIX minska (eller inte fungera lik bra) eller 
autoimmunitet (se beskrivning ovan) uppstå. I kliniska studier förknippades 
NULOJIX med en relativt låg frekvens av läkemedelsspecifika antikroppar och 
dessa var inte signifikant förhöjda hos patienter som avslutade belatacept-
behandlingen inom ≥ 56 dagar. Det fanns ingen uppenbar koppling mellan 
antikroppar och patientens säkerhet, effekt eller farmakokinetik. 
 

Infusionsrelaterade reaktioner Reaktioner mot NULOJIX has observerats i kliniska studier. Emellertid var 
allvarliga infusionsreaktioner sällsynta. Använd inte NULOJIX om det finns en 
sjukdomshistoria med allergiska reaktioner mot NULOJIX eller något annat 
innehållsämne i NULOJIX. 
 

Användning utanför godkänd 
indikation (off-label) 

NULOJIX är endast godkänt för användning hos vuxna njurtransplantations-
patienter som har exponerats för EBV. NULOJIX ska inte användas hos patienter 
som inte har exponerats för EBV eller där EBV-status är okänd. Användning av 
NULOJIX rekommenderas inte vid andra organtransplantationer än njure eller för 
annan patientpopulation än vuxna. 
 

Transplantattrombos (propp i 
det transplanterade organets 
ven) 

Transplantattrombos var vanligare i belatacept-gruppen jämfört med CsA-gruppen i 
studien IM103027 med donatorer med utökade riskkriterier (ECD). Frekvenserna 
var liknande i studien IM103008 med donatorer med standardkriterier (SCD). 

 
6.2.4.3 Viktig information som saknas 
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Tabell 6.2.4.3-1: Viktig information som saknas 
Risk Vad är känt 
Graviditet och amning Effekten av NULOJIX under graviditet och amning är inte känd. Det finns inga 

kontrollerade studier som inkluderar gravida kvinnor som behandlas med 
belatacept. Vidare har gravida och ammande kvinnor samt kvinnor som inte kan 
eller inte vill använda en accepterad preventivmetod exkluderats i studier. Kvinnor i 
fertil ålder var tvungna att uppvisa ett negativt graviditetstest innan varje infusion 
med belatacept. Om någon patient skulle bli gravid, måste patienten omedelbart gå 
ur studien och remitteras till förlossningsvård. 

Barn och ungdomar under 18 år 
 

Det finns inga studier gjorda på användning av belatacept hos patienter under 18 år. 
Inga slutsatser kan göras angående säkerhet vid användning av NULOJIX till denna 
patientpopulation. 

Patienter med nedsatt leverfunktion Användning av belatacept hos patienter med signifikant nedsatt leverfunktion har 
inte studerats. Inga slutsatser kan göras angående säkerhet vid användning av 
NULOJIX till denna patientpopulation. 

Upprepad behandling efter 
långvarigt uppehåll 

Det finns begränsad information angående effekten av belatacept om det ges efter 
långvarigt uppehåll. Det finns inga systematisk registrering av biverkningar som 
inträffar då belatacept ges efter långvarigt uppehåll. 

 
6.2.5 Sammanfattning av ytterligare riskminimeringsåtgärder avseende säkerhet 
 
Bipacksedeln eller produktresumén (SmPC) är det huvudsakliga sättet att kommunicera riskerna för 
NULOJIX till sjukvårdspersonal och patienter. Det kan finnas specifika instruktioner eller aktiviteter som 
kan var till hjälp för att minska riskerna. De risker som förknippas med NULOJIX-användning som kräver 
riskminimeringsåtgärder (eller andra sätt att minska risken) i tillägg till standardinformationen är PTLD med 
övervägande förekomst i CNS, infektioner, PML, akut avstötning förknippad med snabb nedtrappning av 
steroider hos patienter med hög immunologisk risk samt transplantattrombos. Dessa åtgärder beskrivs i 
följande tabeller:  
 
Tabell 6.2.5-1: Viktig identifierad risk - Lymfoproliferativ sjukdom efter transplantation (PTLD) 
med övervägande förekomst i centrala nervsystemet (CNS) på lekmannaspråk 
 
Riskminimeringsåtgärd(er) 
Syfte och förklaring 

• Produktbeskrivningen minskar risken för PTLD och PTLD i CNS genom: 
o Kontraindikation (eller stark rekommendation att inte använda): NULOJIX till patienter som inte har 

tecken på tidigare infektion av Epstein Barr Virus (EBV) i blodet eller om EBV-status är okänd. EBV är 
en hög riskfaktor för PTLD 

o Beskrivning av riskfaktorerna för PTLD och PTLD i CNS  
o Rekommendation att läkemedel för att förhindra cytomegalovirus, eller CMV, är en känd riskfaktor för 

PTLD 
o Understryka vikten av tidigt upptäckta tecken och symtom på att centrala nervsystemet (eller hjärnan), 

tankesättet och beteendet påverkas, för att minska konsekvenserna av PTLD i hjärnan om det inträffar. 
• Målet med dessa ytterligare minimeringsåtgärder i kliniska studier är att få ytterligare förståelse för riskerna för 

PTLD och förekomst av PTLD i hjärnan. 
 
Huvudsaklig ytterligare riskminimeringsåtgärd 
Patientkort som uppmanar användaren att diskutera symtom och andra frågeställningar med sjukvårdspersonal samt att 
läsa bipacksedeln. 
 
 
 
Tabell 6.2.5-2: Viktig identifierad risk - Infektioner på lekmannaspråk 
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Riskminimeringsåtgärd(er) 
Syfte och förklaring 
Produktresumén eller bipacksedeln beskriver risken vid generell dämpning av immunsystemet med NULOJIX och dess 
inverkan på infektion, användning av adekvata läkemedel för att förhindra CMV och en annan vanlig typ av 
lunginflammation hos patienter som tar läkemedel som dämpar immunsystemet, så kallad pneumocystis-pneumoni, samt 
noggrann screening för aktiv eller vilande tuberkulos för att minska risken för tuberkulos och minska effekten av 
tuberkulos om den inträffar. 
 
Huvudsaklig ytterligare riskminimeringsåtgärd 
Patientkort som uppmanar användaren att diskutera symtom och andra frågeställningar med sjukvårdspersonal samt att 
läsa bipacksedeln 
 
 
 
Tabell 6.2.5-3: Viktig identifierad risk - Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) på 
lekmannaspråk 
 
Riskminimeringsåtgärd(er) 
Syfte och förklaring 
Produktresumén eller bipacksedeln beskriver påverkan av den generella dämpningen av immunsystemet från NULOJIX 
avseende risken för PML och att högre doser än den rekommenderade dosen av belatacept och andra samtidiga 
immunosuppressiva läkemedel inte ska användas. För att minska effekten av PML om det inträffar, understryker 
produktresumén vikten av tidig upptäckt av påverkan på nervsystemet (eller hjärnan), tankesättet och beteendet för att 
minska effekterna av PML om det inträffar. 
 
Huvudsaklig ytterligare riskminimeringsåtgärd 
Patientkort som uppmanar användaren att diskutera symtom och andra frågeställningar med sjukvårdspersonal samt att 
läsa bipacksedeln 
 
 
 
Tabell 6.2.5-4: Viktig identifierad risk - Akut avstötning förknippad med snabb 
nedtrappning av steroider hos patienter med hög immunologisk risk på lekmannaspråk  
 
Riskminimeringsåtgärd(er) 
Syfte och förklaring 
Att minimera risken för akut avstötning genom att varna förskrivaren för alltför snabb nedtrappning av steroidanvändning, 
speciellt hos patienter som löper risk för avstötning av den transplanterade njuren. 
 
Huvudsakligt ytterligare riskminimeringsåtgärd 
Brev med viktig information till hälso- och sjukvårdspersonal 

Ett brev som skickas till all hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver NULOJIX inkluderar en varning för ökat antal 
akuta avstötningar vid belatacept-användning med snabb nedtrappning av steroider, speciellt vid svår akut avstötning av 
njuren hos patienter med 4-6 felmatchningar av humant leukocytantigen (HLA). Detta baseras på erfarenhet efter 
godkännandet för försäljning. Transplantatavstötning inträffar när kroppens immunförsvar känner av att den nya 
transplanterade njuren är av annat ursprung och attackerar den. 
 
 
Tabell 6.2.5-5: Viktig identifierad risk - Transplantattrombos på lekmannaspråk 
 
Riskminimeringsåtgärd(er) 
Syfte och förklaring 
Att minimera risken för transplantattrombos och minska effekten om det inträffar genom varningar i produkttexten. 
 
Huvudsaklig ytterligare riskminimeringsåtgärd 
Prövarhandboken (används i kliniska prövningar) uppdaterades med information om transplantattrombos och 
transplantatförlust, vid kombinationsbehandling med belatacept och alemtuzumab i en prövarinitierad studie. 
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6.2.6 Utvecklingsplan efter godkännandet för försäljning 
 
Tabell 6.2.6-1: Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
inskick av 
(interimistiska) 
finala resultat 

IM103008LTE Långsiktig effekt och 
säkerhet för 
belatacept 

Den kliniska profilen 
för belatacept kvarstår 
efter 3 år 

Stängning av 
databasen avseende 
5-årsdata inträffade i 
augusti 2012 
(summering finns i 
annex 12). 
Långtidsuppföljning 
längre än 5 år pågår. 
 

Inom 12 månader 
efter sista patientens 
sista besök inträffar i 
långtidsuppföljningen 

IM103027 Långsiktig effekt och 
säkerhet för 
belatacept 

Den kliniska profilen 
för belatacept kvarstår 
efter 3 år 

Stängning av 
databasen avseende 
5-årsdata inträffade i 
August 2012 
(summering finns i 
annex 12). 
Långtidsuppföljning 
längre än 5 år pågår. 
 

Inom 12 månader 
efter sista patientens 
sista besök inträffar i 
långtidsuppföljningen 

Pediatrisk 
farmakokinetikstudie 
(BMS 103144) 

Undersöka 
farmakokinetiken 
(PK) för belatacept i 
den pediatriska 
populationen 

Denna studie 
undersöker möjliga 
skillnader avseende 
PK för belatacept in 
den pediatriska 
populationen 
 

Planerad studiestart 
2013 

1Q2020 

Prospektiv 
registerstudie i 
ENLiST (IM103076) 

Att undersöka 
incidensen av 
bekräftad PTLD och 
PTLD i CNS hos 
vuxna 
njurstransplantat-
mottagare i USA 
behandlade med 
belatacept  

Risken för PTLD, 
PTLD i CNS och 
PML hos vuxna 

Påbörjad Oktober 2011 
April 2012 
Oktober 2012 
April 2013 
Oktober 2013 
April 2014 
Oktober 2014 
April 2015 
Oktober 2015 
Januari 2016 
April 2016 
Juli 2016 
Oktober 2016 
Januari 2017 
April 2017 
Juli2017 
Oktober 2017 
Januari 2018 
April 2018 
Juli 2018 
Januari 2019 
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Tabell 6.2.6-1: Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
inskick av 
(interimistiska) 
finala resultat 

Retrospektiv analys 
av data från CTS 
(BMS IM103089) 

Att utvärdera 
sambandet mellan 
belatacept- 
användning och 
risken för PTLD hos 
njurtransplantations-
mottagare i Europa 

Risken för PTLD hos 
vuxna 
njurtransplantations-
mottagare 

Påbörjad Maj 2012 
Maj 2013 
Maj 2014 
Maj 2015 
Maj 2016 
Maj 2017 
Maj 2018 
Maj 2019 
Maj 2020 
Maj 2021 
 

Retrospektiv analys 
av data från registret 
United Network for 
Organ Sharing (BMS 
103075) 

Att utvärdera 
sambandet mellan 
belataceptanvänding 
och risken för PTLD 
hos 
njurtransplantations-
mottagare i USA 

Risken för PTLD hos 
njurtransplantations-
mottagare 

Påbörjad Oktober 2011 
April 2012 
Oktober 2012 
April 2013 
Oktober 2013 
April 2014 
April 2015 
April 2016 
April 2017 
April 2018 
 

Nationellt 
transplantations-
register vid graviditet 

Utfall vid graviditet 
bland 
belataceptanvändare i 
USA 

Möjlig påverkan på 
graviditet 

Påbörjad Juli 2012 
Juli 2013 
Juli 2014 
Juli 2015 
Juli 2016 
Juli 2017 
Juli 2018 
 

 
6.2.6.1 Studier som är ett villkor för godkännandet för försäljning 
 
Det finns 3 studier som begärts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (IM103074, IM103075, 
IM103076) och 2 som begärts av den europeiska läkemedelsmyndigheten (IM103077, IM103089). Dessa 
studier kommer tillsammans visa mönster gällande användningen av belatacept och risken för PTLD och 
PML vid klinisk användning av belatacept. 


