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Nya analyser presenterade vid den årliga
EADV-kongressen utvärderar graden av
klinisk, psykosocial och ekonomisk börda
hos patienter med atopisk dermatit

• MEASURE-AD var en observationsstudie som inkluderade patienter
med måttlig till svår atopisk dermatit. Studien genomfördes i 28
länder, med syfte att utvärdera den multidimensionella
sjukdomsbördan som patienter med diagnostiserad atopisk dermatit
lever med1-3

• Ytterligare data visade att en mindre svår sjukdom och högre
livskvalitet hade ett positivt samband med lägre klinisk börda och
arbetsnedsättning1



• Atopisk dermatit (AD, även kallat atopiskt eksem) drabbar upp till 10
procent av vuxna och 25 procent av barn världen över och ger
upphov till betydande fysiska, psykologiska och ekonomiska
konsekvenser4-7

En analys från AbbVies treåriga observationsstudie, MEASURE-AD, genomförd
i 28 länder, visade att graden av klinisk, psykosocial och ekonomisk börda var
högre hos personer med måttlig till svår atopisk dermatit som inte får
systemisk behandling jämfört med dem som får systemisk behandling.1 En
separat analys från MEASURE-AD visade att högre livskvalitet, uppmätt enligt
Dermatology Life Quality Index (DLQI), likaså lägre svårighetsgrad av
sjukdomen vad associerade med lägre klinisk börda samt arbetsnedsättning.
2 Resultaten av dessa delanalyser presenterades nyligen vid den årliga
europeiska dermatologikongressen (EADV) i Milano.
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