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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?
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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
• Totalt ble 413 pasienter med type-2 diabetes mellitus (T2DM) og blandet dyslipidemi
randomisert i studien: 275 pasienter fikk alirokumab, 137 pasienter fikk standardbehandling, og
en pasient i alirokumab-gruppen ble ikke behandlet.
• Alirokumab-behandling var overlegen i forhold til standardbehandling i reduksjon
av non-HDL-kolesterol (non-HDL-C) hos pasienter med T2DM og blandet dyslipidemi som ikke
var tilstrekkelig kontrollert med maksimalt tolerert statindosering.
• Alirokumab-behandling var også overlegen i forhold til fenofibrat i redukjson av non-HDL-C.
• Signifikante og klinisk meningsfulle reduksjoner ble observert i viktige lipidparametere,
inkludert Apolipoprotein B, total kolesterol og lipoprotein (a) med alirokumab-behandling
sammenlignet med standardbehandling og fenofibrat.
• Det var ingen forskjell mellom behandlingsgruppene med hensyn til reduksjon av fastende
triglyserider.
• Alirokumab-behandling resulterte også i en vedvarende økning i HDL-kolesterol og reduksjon i
LDL-partikkelantall og -størrelse, med nominelt signifikante forskjeller i forhold til
standardbehandling.
• Alirokumab hadde ingen signifikant effekt på HbA1c og fastende plasma glukose. HbA1c var
stabil over tid, mens det var en liten, men ikke-signifikant økning i fastende plasma glukose.
• Alirokumab-behandling var generelt trygg og godt tolerert i denne pasientgruppen.
• Det var en økning i de totale PCSK9-nivåene og en reduksjon i de frie PCSK9-nivåene i
alirokumab-gruppen, mens det ikke var endring i totale og frie PCSK9-nivåer i gruppen som fikk
standardbehandling.
• Anti-alirokumab antistoff (ADA), inkludert nøytraliserende antistoffer, og uønskede hendelser
relatert til positive ADA var generelt lave i antall og forbigående, uten påvirkning på effekten av
behandlingen.
• ITAQ-resultatene (spørreskjema til pasientene) indikerte at pasientene var fornøyd med
behandlingen.
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Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Studien ble gjennomført etter planen. Det viste seg at det var vanskelig å finne de rette pasientene
på grunn av at blodverdiene ikke tilfredsstilte inklusjonskravene. I Norge ble det derfor kun
randomisert 8 pasienter, mot planlagt 15. Alle pasientene gjennomførte studieperioden uten
problemer av noe slag.
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