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Forsøgets titel:  Biomarkører ved kroniske smertetilstande. En undersøgelse af
tegn på central neuroinflammation.
 
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der har til formål at
undersøge om kroniske smerter i nogle tilfælde skyldes en abnorm aktivering af
immunsystemet omkring det centrale nervesystem.
 
Undersøgelsen udføres af Smertecenter Syd, Anæstesiologisk Afdeling, Odense
Universitetshospital af projektansvarlig læge Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt,
afdelingslæge, Ph.D.
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. Det vil ikke få konsekvenser for din videre
behandling.
 
Baggrund for forsøget
Omkring 20 % af den voksne befolkning i Danmark rammes af kroniske smerter,
hvilket er alvorligt og kan medføre store lidelser for de smerteramte. Desværre
er det oftest ikke muligt at finde en årsag til smerterne og derfor er det også
vanskeligt at tilbyde en tilstrækkelig behandling.
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Forklaringen på mange kroniske smertetilstande kan være en abnorm aktivering
af immunforsvaret omkring nerverne i rygmarven og hjernen, men dette er ikke
endelig bevist. Denne abnorme aktivitet af immunsystemet i hjerne og rygmarv,
kan ændre nervecellernes funktion og evne til at opfatte og skelne smerte. - Et
begreb kaldet ''central sensibilisering'', som betyder at normalt harmløse
påvirkninger af kroppen, vil blive opfattet i hjernen som smertefulde fordi
nerverne ''overreagerer'' på sanseinput.
Dette kan forklare, hvorfor mange smerteramte oplever konstante smerter,
selvom der ikke kan findes tegn på sygdom ved normale diagnostiske tests. For
at undersøge om kroniske smerter skyldes denne mekanisme er det nødvendigt
at tage prøver fra rygmarvsvæsken ved en lumbalpunktur.
 
Formål med forsøget 
Formålet med forsøget er at undersøge, om der er tegn på en abnorm aktivitet i
immunsystemet i hjerne og rygmarv hos mennesker med kroniske smerter i
forhold til raske forsøgspersoner. Hvis dette er tilfældet, vil det potentielt kunne
forklare årsagen til mange kroniske smertetilstande og bane vejen for at udvikle
nye, mere effektive behandlinger.
 
Dette opnås ved at udtage prøver fra rygmarvsvæske og blod hos 200 personer
med kroniske smerter og 50 smerteraske personer. Desuden vil alle deltagere
blive bedt om at svare på et elektronisk spørgeskema og gennemgå nogle korte
sensoriske tests til fastlæggelse af smertegrænser for tryk og varme.
 
Plan for forsøget
Som deltager i forsøget, vil du modtage et elektronisk spørgeskema i din e-boks
som vi vil bede dig udfylde. Endvidere vil vi indhente baggrundsoplysninger fra
journalen omkring øvrige sygdomme, undersøgelser og evt. medicinsk
behandling.
Derudover indkaldes du til 2 undersøgelser på Smertecenter Syd, Heden 9,
Odense Universitetshospital, hvor du ved 1. undersøgelse vil få foretaget prøve af
rygmarvsvæsken ved lumbalpunktur og blodprøve. Ved 2. undersøgelse vil du få
foretaget sensoriske tests. Tidsforbruget ved hver undersøgelse vil være ca. 1/2
time.
Blodprøve og prøve af rygmarvsvæsken vil blive foretaget af en speciallæge i
anæstesiologi (bedøvelse) med mange års erfaring i at foretage lumbalpunktur.
Du vil blive bedt om at faste 2 timer før prøvetagningen, dog gælder fasten  ikke 
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for vand, som du må drikke helt op til prøvetagning.
For at sikre at sidstnævnte procedure foregår sterilt, vil du blive vasket af med
kold sprit på den nederste del af ryggen. Herefter vil du modtage grundig
lokalbedøvelse. Endelig vil der blive foretaget et stik ind i hulrummet 2-3 cm
under rygmarven, og der vil blive udtaget omkring 6 ml rygmarvsvæske (der
gendannes i gennemsnit 35 ml/t). Stikket vil blive foretaget med en særlig tynd
nål, som sikrer mindst mulig smerte ved indstikket.
Der vil være en risiko for hovedpine efter prøven fra rygmarvsvæsken på under
1 %. Hvis du er en af de få, der får hovedpine efter undersøgelsen, vil du have
mulighed for at blive behandlet på afdelingen, til hovedpinen er væk. Du vil blive
kontaktet telefonisk ca. 1 uge efter proceduren mhp. opfølgning.
Ved de sensoriske tests, vil din smertesensitivitetblive målt med et apparat der
påfører tryk på musklerne, og et apparat der påfører varme på huden. Du får
udleveret en afbryderknap til apparaterne og kan afbryde stimulationen når du
ønsker det.
Efter afslutning af det nuværende projekt, vil det resterende prøvemateriale
(blod og rygmarvsvæske) blive overført til en forskningsbiobank mhp. brug til
fremtidig forskning, hvis du tillader det i samtykkeerklæringen.
 
Nytte ved forsøget
Nytten ved forsøget er først og fremmest at det evt. kan give en afklaring af
årsagen til de kroniske smerter. Både for den enkelte deltager og for
smerteramte i al almindelighed.
 
Såfremt vi kan påvise en abnorm aktivering af immunsystemet, og evt. hvilke
dele af immunsystemet der er påvirket, vil det potentielt give mulighed for at
udvikle nye og mere målrettede behandlingsformer for smertetilstanden.
 
Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper
Bivirkninger ved blodprøvetagningen kan være smerte ved stikket samt ømhed
og evt. et blåt mærke nogle dage efter stikket. Risikoen ved lumbalpunkturen er
primært hovedpine. Risikoen for denne bivirkning reduceres dog til <1% ved den
beskrevne teknik. Stikket foretages i lokalbedøvelse, men kan dog medføre
smerte og ømhed efterfølgende som ved blodprøvetagningen. Både ved
blodprøvetagning og lumbalpunktur er der en risiko for blødning og infektion,
som forebygges ved brug af steril teknik og små nåle.
Risikoen ved de sensoriske tests er forbigående ubehag i forbindelse med selve
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testen.
 
Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg
Personer som har en sygdom, som involverer immunsystemet eller er i
medicinsk behandling, som påvirker immunsystemet, gravide, demente eller
personer med misbrug af euforiserende stoffer kan ikke deltage i forsøget.
Personer som er ramt af en akut infektion (fx forkølelse), kan først deltage når
infektionen er overstået. Personer som behandles med ''gigt-præparater'', skal
holde pause i 3 dage inden prøverne udtages.
 
Oplysninger om økonomiske forhold
Projektet er blevet til på initiativ af den forsøgsansvarlige læge og er uafhængigt
af økonomiske interesser.
Private og offentlige fonde vil blive ansøgt til støtte af udgifterne til projektet.
 
Adgang til forsøgsresultater
Forsøgets resultater vil blive præsenteret ved relevante internationale
videnskabelige kongresser og/eller offentliggjort i relevante internationale
tidsskrifter.
 
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''.
 
Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte
 
Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt
Afdelingslæge, Ph.D
Smertecenter Syd
Heden 9
5000 Odense C
E-mail: mr.be@rsyd.dk
Tlf: 6541 4721
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www.ouh.dk/smertecenter
Mail via e-Boks på www.ouh.dk/smertecenter
Tlf. 65 41 38 69 ml. kl.08.00-15.00

Heden 7-9, 1. sal, Indgang 200 . 5000 Odense C
Smertecenter Syd
Odense Universitetshospital

Materiale nr: 129684 - 03.04.2017 Indtast revisions information

Skriv dine spørgsmål ned - så husker du dem!


