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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.
Mens det primære endepunktet (reduksjon i CDAI med minst 70 poeng) ikke ble oppfylt på grunn av
en høy placeborespons gjennom hele studiet , var PF-00547659 farmakologisk aktiv (vist ved en
doserelatert økning i sirkulerende beta 7+ T-lymfocytter og en vedvarende doserelatert nedgang i
MAdCAM).
CRP-nivå ble signifikant redusert i de 3 gruppene som mottok aktiv behandling. Studiebehandlingen
var godt tolerert.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Første pasient første besøk: 06 april 2011, siste pasient siste besøk: 09 oktober 2015, ihht plan.
6 søknader om protokollendringer er sendt inn og godkjent av REK. Protokollendring 5 og 6 ikke
sendt inn da de ikke ble offisielle versjoner.

Lenke til eventuell publikasjon

https://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/congress-abst
ract-s/abstracts-2015/item/op022-anti-madcam-1-antibody-pf-0
0547659-for-active-refractory-crohnaposs-disease-results-ofthe-opera-study.html
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