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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

EudraCT-nummer 2013-004298-28

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering
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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive
og negative funn.
Antallet av moderate/alvorlige eksacerbasjoner ble reduseret med 18 % når mepolizumab 100 mg
SC blev gitt til forsøgsdeltagere med blod eosinofil niveau over eller lig med 150 celler per
mikroliter ved screening eller over eller lig med 300 celler per mikroliter op til 12 måneder før
screening sammenlignet med placebo.
Tid til første moderate/alvorlige ekscerbation var længere end normalt, hvilket understøtter
reduktion af antallet af ekscerbationer.
Ved afslutning af forsøget (uge 52) var der ingen eller minimale forbedringer i SGRQ total score,
CAT score eller lungefunktion hos forsøgsdeltagere behandlet med mepolizumab sammenlignet
med placebo. Dog sås nummeriske forbedringer fra baseline og sammenlignet med placebo primært i den første halvdel af forsøget.
Der sås ingen forbedringer hos forsøgsdeltagere med eosinofil niveau under 150 celler per
mikroliter ved screening eller hos forsøgsdeltagere med eosinofil niveau lig med eller højere end
300 celler per mikroliter i de forgående 12 måneder. Forskellen på effekt/klinisk relevans i
forhold til eosinofil niveau bekræfter, at blod eosinofil niveauet er en biomarkør for effekten af
behandling med mepolizumab.
Sikkerhedsprofilen for mepolizumab 100 mg givet hver 4. uge i op til 52 uger er sammenlignelig
med placebo i denne patientgruppe.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan
for gjennomføring.
Forsøket ble gennomført som planlagt, og det ble randomisert 12 forsøksdeltagere i Norge.
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Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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