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Sluttmelding / publikasjon
Totalt ble 248 pasienter randomisert i studien, 182 pasienter fikk MPSK3169A.
Administrasjon av MPSK3169A ved dosering 400mg hver 4.uke, 200mg hver 8.uke, 400mg hver 8.uke,
800mg hver 8.uke og 800mg hver 12.uke ble generelt svært godt tolerert hos pasientene med hjertesykdom
eller høy risiko for hjertesykdom.
Totalt fikk 86,3% av pasientene som fikk MPSK3169A bivirkninger, mens tallet for placebogruppen var
87,5%. Alvorlige bivirkninger ble rapportert av ca. 10% av pasientene i begge grupper. Flere bivirkninger i
MPSK3169A gruppen var behandlingsrelatert sammenlignet med placebogruppen (34,4% versus 25.0%).
De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene var reaksjoner ved injeksjonsstedet - 23,5% i MPSK3169A
gruppen versus 10,9% i placebogruppen. Det ble ikke funnet noe av bekymring i bivirkningsprofilen som kan
utelukke videre studier.
Alle lipidparameterne som ble brukt som effektparametre i studien (LDL-kolesterol, totalkolesterol,
non-HDL-kolesterol og apolipoprotein B) viste en reduksjon (p<0,0001) fra baseline sammenlignet med
placebogruppen. Dette gjaldt i alle behandlingsgruppene.
Serumkonsentrasjonen av MPSK3169A økte proporsjonalt med dosen og var konsistent mellom
behandlingsarmene.
Disse resultatene støtter videre utvikling av MPSK3169A i fase III studier, ved dosering en gang i måneden
eller hver andre måned.
Prosjektet ble gjennomført som planlagt og i henhold til de opprinnelige forutsetningene. Ingen
protokollavvik.
Prosjektet er en av mange studier med medikamenter som hemmer PCSK9. Det er et nytt
behandlingsprinsipp for å senke kolesterol i blod. Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om denne
behandlinsformen som kan bli aktuell ved alvorlige hyperkolesterolemier.
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