Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Forsøgets titel:
Behandling af steroidrefraktær akut Graft versus Host sygdom med Ekstrakorporal
Fotoferese
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Hæmatologisk afdeling på
Rigshospitalet og Dermatologisk afdeling på Bispebjerg hospital.
Forsøgsansvarlig læge er Marietta Nygaard.
Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og
hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation
grundigt.
Du vil blive inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet,
og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Du er velkommen til at tage et
familiemedlem, en ven eller en bekendt med til samtalen.
Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en
samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive
samtykkeerklæringen.
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit
samtykke tilbage. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.
Formål med forsøget
Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af tidligt iværksat behandling med fotoferese på
akut Graft versus Host sygdom (aGVHD), der ikke responderer tilstrækkeligt på behandling med
høje doser binyrebarkhormon (Prednisolon eller SoluMedrol) .
Fotoferese er en behandlingsform, hvor en maskine trækker blod fra dig, hvorefter blodet
centrifugeres, så det kan skilles i røde og hvide blodlegemer. De hvide blodlegemer behandles med
methoxpsalen (Uvadex), der gør, at cellerne bliver ekstra følsomme overfor ultraviolet lys. De hvide
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blodlegemer med tilsat medicin bliver derefter belyst med ultraviolet lys, og så gives både de røde
og de hvide blodlegemer tilbage til dig. De behandlede hvide blodlegemer dør efter 24-48 timer og
disse døde celler optages af bestemte af immunssystemets celler, der præsenterer rester af disse
celler for det resterende immunsystem. Den præcise virkningsmekanisme er ikke kendt, men der er
beviser for, at immunsystemet bliver mere tolerant, og dermed dæmpes GVHD reaktionen.
Fotoferese gives så vidt muligt to på hinanden følgende dage (en serie). Ved aGVHD gives en serie
ugentligt i 8 uger. Ved hurtig og god effekt af behandlingen kan den stoppes før 8 uger, ligessom
behandlingen også kan forlænges, hvis dette bliver nædvendigt. Der gives samtidig med fotoferese
også den vanlige behandling med Infliximab, og den allerede iværksatte behandling med
binyrebarkhormon fortsættes.

Der er ikke enighed om, hvilken behandling, der er bedst til at behandle aGVHD, der ikke Idet
fotoferese ikke har betydende bivirkninger sammenlignet med andre typer behandling, der kan
gives ved aGVHD, er det ønsket med dette forskningsprojekt at sætte tidligere ind med fotoferese
hos patienter, der ikke har effekt af standardbehandlingen med binyrebarkhormon.. Hypotesen er, at
det er lettere at slå GVHD symptomerne ned, hvis man går hurtigt i gang og forsøger at ramme
sygdommen fra flere forskellige sider. Det undersøges om der er effekt af fotoferese, hvor stor
effekten er og hvor hurtigt den indtræder. Vi indsamler også oplysninger over tid, for at se hvordan
det går dig på længere sigt. Der er tidligere indsamlet data fra patienter, der ikke kunne behandles
med fotoferese og resultaterne fra dette forsøg vil blive sammenlignet med tidligere data.
Det forventes, at ca. 20 patienter vil kunne indgå i forsøget i løbet af 2 ½ år.
Du vil i tilknytning til dette projekt blive spurgt om tilladelse til indsamling af ekstra blod til
biobank.
Biologisk materiale
Der bliver rutinemæssigt taget blodprøver til bestemmelse af blodprocent, blodets indhold af hvide
blodlegemer og blodplader. Dette gøres altid forud for fotoferesebehandling for at sikre, at du kan
tåle behandlingen. Der udtages ca. 10 mL blod til dette pr. gang.Derudover vil vi undersøge, om der
er undertyper af T-, B- og NK-cellerne (en undertype af immunsystemets celler, som menes at være
særligt involverede i udvikling af aGVHD) der er flere eller færre af før eller efter behandling med
Fotoferesebehandling af aGVHD
EudraCT nr.: 2015-001550-14 (version 2, 23/4 2015)

Side 2

fotoferese. Vi vil også løbende undersøge, hvor stor en andel af donors blodceller, der kan ses i
blodet og hvor stor en del, der er dine egne blodceller (kimærisme). Begge undersøgelser gøres ud
fra en almindelig blodprøve, men der vil være behov for at tage en ekstra blodprøve i forbindelse
med nogle af fotoferesebehandlingerne (uge 1, 4og 8). Der tages 20 mL blod fra til dette.
Ovenstående blodprøver undersøges rutinemæssigt på enten Klinisk Biokemisk afdeling eller
Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet og eventuelt resterende blod efter analyse, opbevares ikke
som led i dette forsøg. Resultatet af prøverne indføres i din journal og bruges også som led i din
øvrige behandling.
Blodprøver trækkes fra et centralt venekateter (CVK), som du formentlig allerede har. Det vil du
således ikke mærke noget til. Har du ikke et CVK, må blodprøver tages på vanlig vis fra en blodåre
i albuebøjningen. Dette medfører kortvarigt ubehag ved indstik, og der kan efterfølgende opstå et
blåt mærke og ømhed ved indstiksstedet. Der er en potentiel risiko for infektion ved indstik, men
dette ses yderst sjældent.
Hvis du har symptomer på aGVHD i huden vil der blive taget en biopsi (vævsprøve) fra huden. Der
lægges lokalbedøvelse i huden, hvorefter et lille stykke hud skæres løs. Det kan efterfølgende bløde
lidt, og der er en lille risiko for infektion. Der kan opstå et lille ar efterfølgende. Hudbiopsien tages
for at sikre at eventuelle symptomer i huden skyldes aGVHD og ikke andre årsager. Hudbiopsien
undersøges på Patologisk afdeling og opbevares ikke efterfølgende som led i dette forsøg.

Plan for forsøget
Forsøgsbehandlingen består af fotoferese, og behandlingen begyndes, så snart det er konstateret, at
binyrebarkhormon ikke har en tilstrækkelig virkning. Dette ses som forværring af symptomer i
løbet af 3 dage eller manglende bedring af symptomer efter 7 dage. Der gives som vanligt
Infliximab efter hæmatologisk afdelings instruks. Der gives 1 behandlingsserie fotoferese (2
behandlinger på 2 på hinanden følgende dage) hver uge i de første 8 uger afhængig af effekt. Den
første uge vil vi, hvis det er muligt dog gerne give 3 behandlinger. Hvis der er hurtig effekt og
symptomerne forsvinder, vil behandlingen fortsætte i 2 uger med symptomfrihed. Ved fortsatte
symptomer efter 8 uger kan behandlingen fortsættes enten ugentligt eller med større intervaller
mellem behandlingerne.
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Fotoferese gives i sengeafsnittet på Hæmatologisk afdeling 4043, hvis du har behov for
indlæggelse. Hvis du ikke er indlagt, foregår fotoferesebehandlingen ambulant på Dermatologisk
afdeling D21 på Bispebjerg hospital. Det er særligt uddannede sygeplejersker fra Dermatologisk
afdeling på Bispebjerg hospital, der står for fotoferesebehandlingen både på Rigshospitalet og
Bispebjerg hospital.
Hver uge i de første 8 uger, vil du blive tilset af den forsøgsansvarlige læge, der vurderer effekten af
behandlingen. Dette tilsyn foregår som hovedregel samtidig med fotoferesebehandlingen og
medfører således ikke ekstra besøg på hospitalet. Hvis du har aGVHD i huden, måles graden af
rødme med en særlig rødmemåler, der sættes kortvarigt på huden. Der vil også blive taget billeder
af huden, hvis der er symptomer der.
Efter behandlingen er stoppet, vil du igen blive tilset af læge til kontrol af, om der er symptomer
efter 2 uger og derefter hver 4. uge, indtil der er gået et halvt år fra behandlingens begyndelse. Disse
kontroller vil så vidt muligt ligge samtidig med vanlige ambulante kontroller i ambulatoriet. Efter et
halvt år er der ikke planlagt yderligere undersøgelser som del af forsøgsbehandlingen, men du skal
følge det almindelige kontrolforløb efter knoglemarvstransplantation.
Der vil blive indhentet oplysninger fra din journal, om hvordan det er gået dig. De oplysninger, der
er relevante for vurdering af effekt af behandlingen er oplysninger om forbrug af immundæmpende
medicin, fravær eller tilstedeværelse af GVHD symptomer i både akut og kronisk form, alvorlige
infektioner eller tilbagefald af oprindelig sygdom (den sygdom, der var årsag til transplantationen).

Nytte ved forsøget
Dette forsøg skulle gerne afklare, om det er bedre at tilføje fotoferese til den vanlige behandling af
aGVHD med Infliximab. Ligeledes undersøges det, om det er bedre at begynde behandlingen
hurtigt. Det er håbet, at en hurtig og intensiv behandling hurtigere og bedre vil få sygdommen i ro
og dermed afkorte den periode, hvor du har symptomer, men også den periode, hvor du vil være
stærkt svækket i immunsystemet p.g.a medicin, der er nødvendig for at dæmpe aGVHD.
Når du som forsøgsdeltager indgår i forsøget, får du således mere og hurtigere behandling end ved
den hidtidige standardbehandling.
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Undersøgelse af cellesammensætningen i blodet før og efter fotoferese vil forhåbentlig bidrage til
bedre forståelse af virkningsmekanismen ved fotoferese og måske på sigt hjælpe til at identificere
en markør for effekt af behandlingen.
Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper
Bivirkninger ved fotoferese:
- lavt blodtryk i forbindelse med selve behandlingen
- svimmelhed
- træthed
- hovedpine
- kvalme
- kulderystelser
- forbigående feber (6 – 8 timer efter behandling)
- forbigående rødme af huden
- forbigående flimmerfornemmelse for øjnene
- lav blodprocent og lavt antal hvide blodlegemer
Døgnet efter fotoferesebehandling vil din hud og dine øjne være mere følsomme overfor sollys,
hvorfor det anbefales, at du bærer tætsluttende solbriller (udleveres) og beskytter huden mod sollys
i et døgn efter behandlingen.
I forbindelse med fotoferesebehandlingen er det nødvendigt at tilsætte blodfortyndende medicin til
blodet for at det ikke størkner i maskinen. Der anvendes heparin, og dette er ude af kroppen igen
efter 24 timer. Der vil i denne tid være en øget risiko for, at en evt. blødning vil være sværere at
stoppe. I tilfælde hvor der er aktiv blødning eller kendt risiko for dette, kan i stedet anvendes Acid
Citrate Dextrose A (ACD-A), der kun påvirker blodets størkningsevne i maskinen. ACD-A kan
medføre for lavt calcium i blodet, hvorfor der rutinemæssigt gives calciuminfusion under fotoferese,
hvis ACD-A anvendes.
Det er nødvendigt at have en adgang til blodbanen i forbindelse med behandling med fotoferese.
Det centrale venekateter (CVK, Hickmann kateter), du har fået lagt i forbindelse med
transplantationsforløbet kan i de fleste tilfælde også anvendes til fotoferesebehandling, men det kan
dog være nødvendigt at lægge et lidt større kateter (VAS-kateter), da fotoferesemaskinen ikke altid
kan trække blod med høj nok hastighed fra et Hickmann kateter. Anlæggelse af et evt. nyt CVK vil
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foregå på samme måde, som du kender det fra tidligere anlæggelse af CVK. Katetret anlægges i
lokalbedøvelse under gennemlysning og udføres af anæstesilæger med særlig rutine heri. Du skal
ikke være fastende. I forbindelse med indgrebet er der en lille risiko for blødning og punktering af
lunge. Når man har et CVK kan der desuden opstå blodprop og infektion i relation til dette.
Fotoferese kan også udføres ved hjælp af en midlertidig dialysenål, der lægges i en blodåre i
albuebøjningen og evt. en almindelig midlertidig perifer veneadgang (PVK, venflon) i den modsatte
arm.
Blodprøver trækkes fra et centralt venekateter (CVK), hvis du har sådan et. Det vil du således ikke
mærke noget til. Har du ikke et CVK, må blodprøver tages på vanlig vis fra en blodåre i
albuebøjningen. Dette medfører kortvarigt ubehag ved indstik, og der kan efterfølgende opstå et blåt
mærke og ømhed ved indstiksstedet. Der er en potentiel risiko for infektion ved indstik, men dette
ses yderst sjældent.
Hvis du har symptomer på aGVHD i huden vil der blive taget en biopsi (vævsprøve) fra huden. Der
lægges lokalbedøvelse i huden, hvorefter et lille stykke hud skæres løs. Det kan efterfølgende bløde
lidt, og der er en lille risiko for infektion. Der kan opstå et lille ar efterfølgende.
Der kan være risici eller gener ved forsøget, som vi endnu ikke kender. Vi beder dig derfor om at
fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, mens forsøget står på. Hvis vi opdager
bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du naturligvis blive orienteret med det
samme, og du vil skulle tage stilling til, om du ønsker at fortsætte i forsøget.
Andre behandlingsmuligheder
Såfremt du ikke ønsker at deltage i dette forsøg, vil du modtage vanlig behandling med højdosis
binyrebarkhormon og Infliximab. I de tilfælde hvor dette ikke er tilstrækkeligt, findes der endnu
ikke en anden standardbehandling i Danmark. Det er muligt at få fotoferese uden at deltage i dette
projekt ved svære symptomer på aGVHD.
Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg
Du kan ikke deltage i forsøgsbehandlingen, hvis du er i en tilstand, hvor det ikke ville være
forsvarligt at gennemføre behandlingen. Dette gælder, hvis du er allergisk overfor noget af den
medicin, der skal gives (Uvadex, Heparin eller ACD-A) Der må ikke være ukontrolleret infektion
eller voldsom blødning på behandlingstidspunktet.
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Du kan ikke behandles med fotoferese, hvis du lider af sygdomme, der medfører øget lysfølsomhed
eller har den sjældne sygdom afaki (tilstand, hvor der mangler en linse i øjet).
Hvis din blodprocent (hæmoglobin) er under 5 mmol/L og eller dine blodplader (trombocytter) er
under 20 mmol/L kan behandling med fotoferese kun gives efter transfusion er givet.
Såfremt din aGVHD sygdom forværres meget på trods af forsøgsbehandlingen, kan det være
nødvendigt at afbryde behandlingen.
Skulle der mod forventning optræde et stort antal ukendte alvorlige bivirkninger/hændelser i
forbindelse med forsøgsbehandlingen, vil forsøget blive stoppet.

Oplysninger om økonomiske forhold
Forsøgsansvarlig læge Marietta Nygaard har taget initiativ til projektet i samarbejde med overlæge
Henrik Sengeløv fra transplantationsafsnittet på Hæmatologisk afdeling på Rigshopitalet og
administrerende, overlæge Tonny Karlsmark, fra Dermatologisk afdeling på Bispebjerg hospital.
Omkostninger til medicin, apparatur og personale betales af Dermatologisk afdeling, Bispebjerg
hospital og Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet. Der søges løbende fonde om økonomisk støtte
til analyse af blodprøver. Videnskabsetisk komite og Deltagerinfomationen vil blive opdateret med
navn på støttegiver og støttebeløb, når der opnås støtte.
Forsøgsansvarlig læge Marietta Nygaard er aflønnet af Bispebjerg hospital og modtager ikke
særskilt honorar for udførelse af dette forsøg.
Adgang til forsøgsresultater
Forsøget forventes afsluttet i 2018, og derefter vil resultaterne blive gjort op. Forsøgets resultater vil
blive offentliggjort i internationalt videnskabeligt tidsskrift, hvilket forventeligt kan ske i 2018.

Sundhedsstyrelsen, Videnskabsetisk komite, og monitor fra Good Clinical Practice-enheden på
Bispebjerg hospital kan få videregivet oplysninger fra hele din journal m.h.p lovpligtigt kontrol og
inspektion af forsøget. Forsøgsansvarlige læge får videregivet oplysninger fra din journal om
behandlingsforløbet, prøvesvar, undersøgelsessvar og medicinoplysninger fra behandlende læge.
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Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i
forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig
også om at læse det vedlagte materiale ”Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt
forskningsprojekt” og ”Før du beslutter dig”.

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte
Marietta Nygaard
Dermatologisk afdeling
Bispebjerg hospital
Bispebjerg bakke 23
2400 København NV
marietta.nygaard@regionh.dk
TLF: 60626201

Med venlig hilsen
Marietta Nygaard

Henrik Sengeløv

Tonny Karlsmark

Læge, PhD-studerende

overlæge, dr.med.

ledende overlæge, dr.med.
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