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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Prosjektet er en fase 2/3 studie på effekten av plasminogenkonsentrat renset fra humant plasma til
pasienter med alvorlig plasminogenmangel. Det ble inkludert totalt 15 pasienter hvorav 3
pasienter i Norge. Behandling hadde generelt meget god objektiv effekt bedømt ved effekt på
lesjoner, spesielt typisk konjunktivale lesjoner (conjunctivitis lignosa), sårtilheling, men også på
interne lesjoner (munnslimhinne og tannstatus, luftveier, gastrointestinal- og urogenitaltraktus.
Den ene norske pasienten ble gravid under behandlingen, kfr tidligere meldinger til REK. Hun
fortsatte med plasminogensubstitusjon under svangerskapet og gjennomførte et helt normalt
svangerskap og fødsel. Tidligere utredning for infertilitet viste sammenvoksninger i uterus og
tette tuber.
Resultatene er publisert i tidsskriftet Blood mars 2018 og ble presentert som oral presentasjon på
møte i American Society of Hematology i desember 2017 og vil bli presentert på møte i American
Society of Pediatric Hematology i mai 2018.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Studien ble gjennomført i samsvar med prosjektplan, med unntak av den ene pasienten som ble
gravid, og der det ble laget en ad hoc tilleggsprotokoll som er godkjent av REK.
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