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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.
Av 306 randomiserte pasienter, gjennomførte 262 behandlingen over 52 uker, fordelt på 26 sentre i
USA, Canada og Europa. Av disse pasientene fikk 204 behandling med Anacetrapib 100 mg, og 102
fikk placebo. Gruppene var sammenlignbare mhp kjønn, alder og hvor mange som gikk ut av studien.
42 pasienter gikk ut av studien, hovedaklig pga bivirkninger.
Sikkerhetsprofilen for anacetrapib var lik som for placebo, og medisinen ble generelt godt tolerert. En
litt større andel av pasientene i anacetrapibgruppen hadde bivirkninger relatert til behandling
sammenlignet med placebogruppen (18,2% mot 13,7%)
Effekt: Behandling med anacetrapib 100mg i 52 uker senket LDL-C med 39,7% sammenlignet med
placebo (primær endepunkt).
Anacetrapib 100mg var også mer effektiv enn placebo for å øke HDL-C (økning 102,1%) og Apo
A-1, og senke ikke-HDL-C, ApoB og Lp (a).

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Studien ble gjennomført i henhold til opprinnelig søknad og protokoll.

Lenke til eventuell publikasjon
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