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2. Rapport og etisk vurdering

Sluttmelding / publikasjon
Resultatet av denne 24 ukers studien hvor det aktive stoffet (losmapimod) i tre ulike doser 2,5 mg;7,5 mg; 15
mg; 2 ganger daglig ble sammenlignet med placebo viste ingen statistisk signifikant effekt på det primære
endepunktet, som var 6 minutters gangdistanse.
En signifikant reduksjon av fibrinogen og hrCRP ( begge indikatorer på betennelsesaktivitet i kroppen) ble
observert hos de som fikk losmapimod 7,5 mg og 15 mg i forhold til de som fikk placebo de første 12 ukene
av studien.
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Det var ingen effekt av losmapimod på lungekapasitet (FEV1) i forhold til placebo.
En ikke-signifikant reduksjon på 29% i antall moderate/alvorlilge KOLS forverrelser (eksaserbasjoner) ble
observert hos de med den høyste dosen av losmapimod i forhold til de som fikk placebo
Bivirkninger ble like hyppig observert hos de som fikk losmapimod som hos de som fikk placebo

Prosjektet ble gjennomført etter planen. Målet var å randomisere 600 pasienter i studien. Man oppnådde at
604 pasienter faktisk ble randomisert hvorav 602 fikk studiemedisin. Av disse fullførte 497 pasienter mens
105 trakk seg før studieavslutning.
Som konklusjon, ble prosjektet gjennomført etter forutsetningene
Prosjektet har skaffet nyttig kunnskap om losmapimod ved KOLS. Effekten var mindre enn man kunne
ønske. For pasientene er 6 minutts gangdistanse et viktig mål, men har var det ingen effekt losmapimod.
En reduksjon i betennelsesmål som fibrinogen og hsCRP kan ha betydning på lang sikt ved at de kan påvirke
overlevelse, men det er for tidlig å si om losmapimod faktisk vil kunne påvirke prognose. Sannsynligvis ikke
da effekten var heller beskjeden.
Den samfunnsmessige nytten av prosjektet er viktig selv om ikke medikamentet som ble testet viste seg å ha
så stor klinisk effekt som man kunne forvente ut fra den kunnskap en hadde på forhånd om medikamentet.
Det er viktig å teste ut stoffer som potensielt kan påvirke sykdomsutviklingen og symptomer ved KOLS da
sykdommen representerer en stor belastning for den enkelte pasient og for helsebudsjettene.
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