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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.
Primærendepunktet (doserespons og effekt) i studien ble møtt, med best resultat ved 4-ukers
doseringer med 22.5 til 75 mg/dose. Studiemedisinen (PF-00547659) var godt tolerert og ikke
assosiert med økt infeksjonsrate.
Ved ekstern vurdering av subscore ved uke 12, var den observerte kliniske reponsraten av placebo,
7.5 mg, 22.5 mg, 75 mg, og 225 mg av PF-00547659 på henholdsvis 28.8%, 38.0%, 54.2%, 45.1% og
50.0%.
Ved ekstern vurdering av subscore ved uke 12, var den observerte slimhinnetilhelingsraten av
placebo, 7.5 mg, 22.5 mg, 75 mg, og 225 mg av PF-00547659 på henholdsvis 8.2%, 15.5%, 27.8%,
25.4% og 14.3%.
Den eksterne vurdering ble generelt sett lavere enn den lokale vurderingen og dette var en konsistent
trend gjennom hele studiet og for alle endepunktene.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
I Norge ble det ikke rekruttert pasienter.
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4. Ansvarserklæring

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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