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1.	  Baggrund	  
 
Topikal	  fotodynamisk	  terapi	  (PDT)	  er	  ikke-‐invasiv	  dermatologisk	  af	  præmaligne	  aktiniske	  keratoser,	  

der	  er	  et	  hyppigt	  forekommende	  forstadium	  til	  hudkræft.	  Ydermere	  anvendes	  PDT	  rutinemæssigt	  

til	  behandling	  af	  basalcellekarcinomer	  og	  mb.	  Bowen,	  som	  er	  typer	  af	  nonmelanom	  hudkræft.	  

Incidensen	  af	  både	  aktiniske	  keratoser	  og	  nonmelanom	  hudkræft	  er	  høj,	  og	  på	  verdensplan	  er	  

nonmelanom	  hudkræft	  den	  hyppigste	  kræftform	  i	  den	  kaukasiske	  befolkning	  (1).	  	  PDT	  er	  en	  

etableret	  og	  attraktiv	  behandling,	  da	  den	  har	  få	  bivirkninger	  og	  er	  nem	  at	  udføre.	  Behandlingen	  

kan	  anvendes	  på	  store	  hudområder	  og	  efterlader	  et	  meget	  tilfredsstillende	  kosmetisk	  resultat	  (2).	  	  

	  

Standard	  PDT-‐behandling	  består	  af	  topikal	  applikation	  af	  en	  creme	  indeholdende	  enten	  5-‐

aminolevulinsyre	  (5-‐ALA)	  eller	  methyl	  aminolevulinat	  (MAL)	  efterfulgt	  af	  okklusion	  i	  3	  timer.	  MAL	  

optages	  relativt	  selektivt	  i	  dysplatiske	  celler	  og	  inducerer	  dannelsen	  af	  lysaktive	  molekyler,	  

herunder	  protoporphyrin	  IX	  (PpIX)	  (3).	  Patienterne	  belyses	  efter	  3	  timer	  med	  rødt	  lys.	  Når	  de	  

lysfølsomme	  molekyler	  aktiveres	  af	  rødt	  lys,	  dannes	  der	  reaktive	  oxygenarter,	  som	  irreversibelt	  

oxiderer	  essentielle	  cellulære	  komponenter	  og	  derved	  fører	  til	  vævsskade	  og	  nekrose	  (3).	  Smerte	  

under	  belysningen	  og	  inflammation	  med	  rødme	  og	  hævelse	  af	  behandlingsområderne	  er	  eneste	  

midlertidige	  bivirkning	  ved	  PDT.	  

	  

Effekten	  af	  PDT	  beror	  på	  den	  intracellulære	  dannelse	  af	  PpIX,	  idet	  der	  er	  vist	  en	  sammenhæng	  

mellem	  PpIX	  mængden	  og	  klinisk	  respons	  ved	  PDT	  (4,	  5).	  Det	  er	  derfor	  relevant	  at	  kvantitere	  

mængden	  af	  PpIX	  i	  huden.	  Dannelse	  af	  PpIX	  er	  afhængig	  af	  flere	  faktorer,	  hvor	  en	  af	  væsentligste	  

faktorer	  udgøres	  af	  optaget	  af	  MAL	  over	  hudens	  øverste	  lag	  stratum	  corneum,	  som	  er	  den	  største	  

hindring	  for	  optagelse	  af	  MAL,	  og	  dermed	  dannelse	  af	  PpIX	  (6).	  Optaget	  af	  MAL,	  og	  dermed	  

effekten	  af	  PDT,	  kan	  derfor	  øges	  ved	  at	  bryde	  denne	  barriere.	  Det	  er	  vist,	  at	  man	  ved	  at	  

forbehandle	  huden	  kan	  øge	  penetrationen	  over	  stratum	  corneum	  af	  MAL,	  og	  derved	  potentielt	  

øge	  effekten	  af	  PDT	  (7,	  8).	  Vi	  vil	  i	  denne	  undersøgelse	  sammenligne	  forbehandling	  af	  huden	  med	  

forskellige	  fysiske	  teknikker,	  og	  undersøge	  deres	  evne	  til	  at	  øge	  PpIX	  fluorescensen.	  

Der	  er	  beskrevet	  forskellige	  fysiske	  teknikker	  til	  at	  forbehandle	  huden	  før	  påføring	  af	  MAL	  creme	  

(7).	  Disse	  baseres	  på	  forskellige	  måder	  at	  bryde	  hudens	  barrierefunktion	  på,	  dels	  ved	  mekanisk	  
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reduktion	  af	  tykkelsen	  af	  stratum	  corneum	  ved	  konventionel	  curretage	  (9)	  og	  microdermabrasio	  

(10,	  11),	  og	  dels	  nyere	  teknikker	  med	  ablativ	  fraktioneret	  laser	  (AFXL)	  (8),	  non-‐ablativ	  fraktioneret	  

laser	  (NAFXL)	  og	  nåle	  (microneeling)	  (12),	  hvor	  huden	  påvirkes	  i	  fraktioner.	  Ved	  ablativ	  

fraktioneret	  laser-‐teknik	  laves	  termiske	  små,	  vertikale	  huller	  i	  huden,	  hvor	  det	  mellemliggende	  

væv	  er	  intakt.	  Ved	  denne	  laserteknik	  brydes	  hudens	  barriere	  svarende	  til	  de	  vertikale	  huller,	  

hvorfra	  MAL	  kan	  optages	  i	  huden.	  Nyere	  forskning	  har	  vist,	  at	  forbehandling	  af	  huden	  med	  AFXL	  

faciliterer	  penetration	  og	  distribution	  af	  MAL	  til	  profunde	  hudlag	  (8,	  13,	  14).	  NAFXL	  er	  en	  skånsom	  

behandling,	  hvor	  der	  dannes	  et	  mønster	  af	  tynde	  vertikal	  søjler	  af	  termisk	  skade	  i	  huden,	  mens	  

den	  omkringliggende	  hud	  bevares	  normal.	  Et	  helt	  nyt	  studie	  viser,	  at	  forbehandling	  med	  NAFXL	  

kan	  øge	  PpIX	  fluorescensdannelsen	  i	  huden	  hos	  raske	  forsøgspersoner	  (15),	  men	  antallet	  af	  studier	  

på	  området	  er	  sparsomt	  (16).	  Ved	  microneedling	  dannes	  der	  også	  mikroskopiske	  perforationer	  i	  

stratum	  corneum,	  som	  ligeledes	  kan	  facilitere	  optaget	  af	  MAL	  (12,	  17).	  Overfladisk	  curretage	  

anvendes	  rutinemæssigt	  til	  forbehandling	  ved	  PDT	  behandling.	  Herved	  fjernes	  stratum	  corneum,	  

hvorfor	  PpIX-‐dannelsen	  derfor	  skulle	  øges.	  Der	  foreligger	  dog	  ikke	  overbevisende	  data	  som	  

underbygger	  at	  curettage	  før	  creme-‐applikation	  øger	  den	  maksimale	  PpIX-‐koncentration	  in	  vivo	  (9,	  

18).	  Der	  er	  imidlertid	  heller	  ingen	  studier,	  der	  sammenligner	  disse	  forbehandlingers	  relative	  effekt	  

i	  forhold	  til	  hinanden	  på	  PpIX	  fluorescens	  og	  det	  efterfølgende	  kliniske	  PDT	  respons.	  Vi	  ønsker	  

derfor	  med	  dette	  forsøg,	  at	  undersøge	  potentialet	  af	  både	  microneedling,	  AFXL,	  NAFXL,	  

microdermabrasio	  med	  sandpapir	  og	  curretage	  til	  at	  øge	  dannelsen	  af	  PpIX	  i	  huden.	  	  

	  

2.	  Formål	  	  
 
Vi	  ønsker	  at	  undersøge	  følgende	  fysiske	  teknikkers	  evne	  til	  at	  dels	  øge	  PpIX	  dannelse	  i	  huden	  og	  

dels	  at	  vurdere	  de	  efterfølgende	  hudreaktioner	  efter	  PDT	  på	  normal	  hud	  hos	  raske	  

forsøgspersoner:	  microneedling,	  AFXL,	  NAFXL,	  curretage	  samt	  microdermabrasio	  med	  sandpapir.	  	  

	  

Det	  primære	  effektmål	  er	  PpIX	  fluorescensdannelse	  i	  huden	  målt	  ved	  et	  fluorescenskamera.	  

De	  sekundære	  effektmål	  er	  smerteintensitet	  under	  belysning	  de	  efterfølgende	  kliniske	  PDT	  

respons	  i	  huden	  kvantiteret	  på	  dag	  1,	  3	  og	  7	  efter	  behandlingen.	  	  
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Vores	  hypotese	  er,	  at	  forbehandling	  at	  huden	  med	  disse	  teknikker	  kan	  øge	  PpIX	  fluorescensen	  i	  

huden	  i	  forhold	  til	  ikke-‐forbehandlet	  hud.	  Det	  forventes	  at	  et	  højt	  PpIX-‐niveau	  generelt	  vil	  øge	  

effekten	  af	  PDT-‐behandlingen.	  Dette	  studie	  vil	  bidrage	  med	  vigtig	  viden	  om	  PpIX-‐dannelsen	  ved	  de	  

forskellige	  forbehandlinger,	  hvilket	  muligvis	  kan	  udnyttes	  til	  fremtidig	  optimering	  af	  PDT-‐

behandlingen.	  	  
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4.	  Forsøgsplan	  og	  design	  	  
 

4.1	  Forsøgets	  effektmål	  
 
Primært	  effektmål	  er	  mængden	  af	  PpIX	  fluorescensdannelse	  i	  huden	  efter	  applikation	  af	  MAL	  

creme.	  Det	  undersøges	  hvordan	  dannelsen	  af	  PpIX	  påvirkes	  af	  forbehandling	  med	  et	  panel	  af	  

forskellige	  fysiske	  behandlingsmidler.	  Effektmål	  vurderes	  ved	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay.	  

De	  sekundære	  effektmål	  er	  smerteintensitet	  under	  belysning	  de	  efterfølgende	  kliniske	  PDT	  

respons	  i	  huden	  kvantiteret	  på	  dag	  1,	  3	  og	  7	  efter	  behandlingen.	  	  

	  

4.2	  Forsøgsdesign	  

Randomiseret	  klinisk	  studie	  med	  intraindividuelt	  parret	  design,	  hvor	  hver	  deltager	  fungerer	  som	  

sin	  egen	  kontrol.	  

4.3	  Randomisering	  og	  blinding	  
Forsøgsperson	  og	  investigator	  er	  ublindede	  for	  behandlingen.	  Der	  foretages	  randomisering	  af	  

rækkefølgen	  af	  felterne	  på	  ryggen,	  så	  investigator	  ikke	  selv	  vælger	  hvilke	  felter,	  som	  modtager	  en	  

bestemt	  behandling.	  Dette	  mindsker	  risikoen	  for	  selektionsbias	  og	  sikrer	  mod	  fejltolkninger	  som	  

følge	  af	  felternes	  anatomiske	  lokalisation.	  Randomisering	  administreres	  og	  opbevares	  af	  

forsøgsansvarlige	  investigator	  og	  foregår	  ved	  konsekutivt	  nummererede,	  lukkede,	  uigennemsigtige	  

kuverter.	  Der	  anvendes	  en	  computergenereret	  randomiseringsliste	  og	  kuverterne	  tages	  i	  brug	  

fortløbende.	  Det	  kan	  efterfølgende	  verificeres	  at	  investigator	  har	  fulgt	  den	  allokerede	  rækkefølge,	  

da	  der	  tages	  kliniske	  fotos	  lige	  efter	  hver	  forbehandling.	  Der	  vil	  desuden	  under	  udførelse	  af	  

forbehandlingerne	  være	  mindst	  to	  forskere	  tilknyttet	  projektet	  tilstede.	  

	  

4.4	  Forsøgsbehandling	  
På	  12	  raske	  forsøgspersoner	  optegnes	  16	  forsøgsfelter	  på	  øverste	  del	  af	  ryggen,	  der	  hver	  især	  

måler	  3	  x	  2	  cm,	  som	  vist	  i	  figur	  1.	  Kanten	  af	  behandlingsområderne	  markeres	  med	  en	  ikke-‐

fluorescerende	  kuglepen	  (Lyreco	  Grip	  Medium	  Blue).	  Der	  tapes	  op	  omkring	  alle	  felterne	  med	  en	  

hudvenlig	  tape.	  

	  



7	  
	  
 
 

FORBEHANDLINGER	  AF	  HUDEN	  FØR	  FOTODYNAMISK	  TERAPI	  (PDT)	  	  
EudraCT	  2014-‐004600-‐30	  27-‐Nov-‐2014	  version	  2.2	  

	  

Figur	  1.	  

	  
Før	  applikation	  af	  MAL	  forbehandles	  huden	  med	  henholdsvis	  1)	  microneedling,	  2)	  AFXL,	  3)	  NAFXL,	  

4)	  microdermabrasion	  med	  sandpapir,	  5)	  curretage	  eller	  6)	  ingen	  forbehandling	  (kun	  MAL).	  For	  

hver	  af	  interventionerne	  anvendes	  tre	  grader	  af	  settings:	  mild,	  moderat	  og	  kraftig	  (se	  nedenfor).	  

MAL,	  125	  mikroliter,	  appliceres	  på	  alle	  felter	  og	  afdækkes	  med	  folie	  of	  lystæt	  plaster	  (okklusion).	  

Doseringen	  foregår	  ved	  hjælp	  af	  en	  Pipette	  (Distriman®,	  Gilson	  S.A.S,	  Frankrig)	  og	  smøres	  derefter	  

ud	  i	  feltet.	  Derved	  sikres	  en	  helt	  ensartet	  påsmøring	  af	  creme	  på	  ca.	  1	  mm	  tykkelse.	  Den	  anvendte	  

dosis	  svarer	  til	  anbefalingerne	  i	  produktresuméet.	  Efter	  både	  1	  og	  2	  timer	  fjernes	  afdækningen,	  

overskydende	  creme	  tørres	  af,	  og	  der	  tages	  fluorescensfotos	  af	  hvert	  felt.	  Straks	  efter	  

fluorescensbilledtagning	  påsmøres	  igen	  125	  mikroliter	  MAL	  creme	  på	  hvert	  felt,	  og	  afdækningen	  

sættes	  på	  igen.	  Efter	  3	  timer	  fjernes	  afdækningen	  på	  samtlige	  felter,	  overskydende	  creme	  tørres	  

af,	  og	  der	  belyses	  med	  rødt	  diodelys	  (Aktilite	  CL128;	  Galderma,	  Frankrig).	  Den	  totale	  lysdosis	  er	  37	  

J/cm2,	  som	  bliver	  givet	  på	  9	  minutter.	  	  
	  

1) Microneedling:	  Der	  anvendes	  DERMAROLLER	  SYSTEM	  (DRS),	  1	  

mm	  lange	  nåle.	  Ved	  mild	  setting	  rulles	  DRS	  én	  gang	  henover	  

testfeltet,	  ved	  medium	  setting	  rulles	  to	  gange	  henover	  testfeltet,	  

og	  ved	  kraftig	  setting	  rulles	  tre	  gange	  henover	  testfeltet.	  
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2) AFXL:	  Der	  anvendes	  en	  10,600	  nm	  fraktioneret	  CO2	  laser	  system	  (GME	  DotScan	  10	  600,	  

GME	  German	  Medical	  Engineering	  GmbH),	  som	  er	  internationalt	  godkendt	  og	  CE-‐mærket	  

udstyr.	  Laserbehandlingen	  udføres	  efter	  normal	  praksis	  og	  markedsføringstilladelse.	  Der	  

anvendes	  fast	  densitet	  (5%)	  med	  tre	  forskellige	  dosisniveauer,	  henholdsvis	  10,	  20	  og	  40	  

millijoule	  (mJ)	  pr.	  microbeam.	  Bedøvelse	  af	  huden	  er	  ikke	  nødvendig. 	  
	  

3) NAFXL:	  Der	  anvendes	  en	  1,540	  nm	  Erbium:	  Glass	  NAFL	  StarLux-‐500TM	  med	  Lux1540XD	  

håndstykke	  (Palomar	  Medical	  Technologies,	  Inc.,	  Burlington,	  MA,	  USA),	  som	  er	  

internationalt	  godkendt	  og	  CE-‐mærket	  udstyr.	  Laserbehandling	  udføres	  efter	  normal	  

praksis	  og	  markedsføringstilladelse.	  Der	  anvendes	  tre	  settings	  af	  laseren:	  15	  millisekund,	  70	  

mJ	  og	  henholdsvis	  1,	  5	  og	  10	  stacks.	  Bedøvelse	  af	  huden	  er	  ikke	  nødvendig.	  
	  

4) Microdermabrasion:	  Der	  anvendes	  følgende	  type	  sandpapir:	  Unilect	  Abrasive	  Pads	  for	  Skin	  

Preparation	  UM-‐2121	  (Farnham	  Business	  Centre,	  Surrey,	  Storbritannien).	  Ved	  mild	  setting	  

slibes	  huden	  én	  gang,	  ved	  moderat	  setting	  to	  gange,	  og	  ved	  kraftig	  setting	  tre	  gange.	  	  
	  

5) Curretage:	  Der	  udføres	  superficiel	  curettage	  (skrabning	  af	  huden)	  med	  engangscurrette.	  

Ved	  mild	  setting	  curreteres	  huden	  jævnt	  og	  homogent	  én	  gang,	  ved	  moderat	  setting	  to	  

gange,	  og	  ved	  kraftig	  setting	  tre	  gange.	  
	  

6) MAL	  (kontrol):	  MAL-‐kontrolfeltet	  inkuberes	  i	  3	  timer.	  

	  

Alle	  forbehandlinger	  af	  huden	  udføres	  af	  stud.	  med	  Christiane	  Bay,	  som	  er	  grundigt	  oplært	  i	  at	  

udføre	  forbehandlingerne,	  herunder	  også	  i	  laserbehandlingerne.	  Laserbehandlingerne	  udføres	  

standardiseret,	  og	  de	  valgte	  laserindstillinger	  er	  besluttet	  af	  professor,	  overlæge,	  dr.	  med.	  Merete	  

Hædersdal,	  som	  er	  ekspert	  i	  laserbehandlinger.	  	  

	  

PpIX	  fluorescens	  måling:	  Til	  at	  bestemme	  det	  primære	  effektmål,	  som	  er	  mængden	  af	  PpIX,	  

udnyttes	  det	  at	  PpIX	  fluorescerer	  ved	  belysning.	  PpIX	  fluorescens	  kvantiteres	  ud	  fra	  beregninger	  af	  

fluorescensbilleder	  optaget	  med	  et	  CE-‐mærket	  fluorescenskamera	  (Medeikonos	  PDD/PDT,	  
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Medeikonos	  AB,	  Gøteborg,	  Sverige.	  Der	  tages	  fluorescensbilleder	  før	  påførelse	  af	  MAL	  creme,	  

efter	  henholdsvis	  1,	  2	  og	  3	  timers	  inkubation	  samt	  efter	  belysning.	  	  

	  

Smertescore:	  Smerteintensiteten	  vurderes	  under	  hver	  af	  de	  fem	  forbehandlinger	  af	  huden	  og	  

under	  rødt	  lys,	  og	  scores	  på	  en	  VAS-‐skala	  med	  værdier	  fra	  0-‐10,	  hvor	  0	  er	  ingen	  smerte	  og	  10	  er	  

værst	  tænkelige	  smerte.	  

	  

Kliniske	  reaktioner	  

Rødme:	  Rødme	  evalueres	  klinisk	  af	  investigator	  ved	  alle	  besøg	  ud	  fra	  følgende	  skala:	  0:	  Ingen	  

rødme,	  (+):	  Akkurat	  synlig	  rødme,	  +:	  Rødme	  med	  veldefinerede	  kanter,	  ++:	  Rødme	  og	  induration	  af	  

huden.	  Rødme	  vil	  også	  blive	  målt	  objektivt	  med	  Optimize	  Scientific	  (Chromo-‐Light,	  Espergærde,	  

Danmark).	  Optimizeren	  måler	  hudens	  refleksion	  ved	  bølgelængderne	  558	  nm	  og	  660	  nm,	  som	  

afhænger	  af	  hæmoglobin	  og	  pigment	  i	  huden.	  Den	  kan	  derfor	  bruges	  til	  vurdering	  af	  rødmen.	  

	  

Hævelse:	  Hævelse	  vurderes	  på	  en	  4-‐punktsskala:	  ingen,	  mild,	  moderat,	  kraftig.	  

	  

Sår:	  Sår	  vurderes	  på	  en	  4-‐punktsskala:	  ingen,	  mild,	  moderat,	  kraftig.	  

	  

Kliniske	  fotos:	  Tredimensionelle	  kliniske	  fotos	  (Vectra	  H1	  3D	  Camera,	  Canfield	  Imaging,	  Fairfield,	  

NJ,	  USA)	  tages	  før	  og	  efter	  forbehandling	  af	  huden	  samt	  PDT	  og	  ved	  kontrolbesøgene.	  Billederne	  

tages	  under	  standardiserede	  lysforhold	  og	  bruges	  til	  dokumentation.	  Hvert	  foto	  tildeles	  et	  ID-‐

nummer.	  Forsøgspersonerne	  attesterer	  om	  de	  optagne	  fotos	  må	  anvendes	  til	  offentliggørelse	  

og/eller	  undervisning.	  	  

	  

Lægemidler:	  	  

I	  forsøget	  anvendes	  følgende	  medicin	  fra	  afdelingen:	  	  

Metvix	  creme.	  

	  

Metvix	  creme	  indeholder	  160	  mg/g	  methylaminolevulinat	  (som	  hydrochlorid)	  ækvivalent	  med	  

16,0%	  	  methylaminolevulinat	  (som	  hydrochlorid).	  	  
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Hjælpestofferne	  omfatter	  cetostearylalkohol	  (40	  mg/g),	  methylparahydroxybenzoat	  (E	  218;	  2	  

mg/g),	  propylparahydroxybenzoat	  (E	  216;	  1	  mg/g)	  og	  jordnødolie	  (30	  mg/g).	  

	  

Der	  anvendes	  2	  tuber	  Metvix	  creme	  pr.	  forsøgsperson.	  Der	  anvendes	  hyldemedicin	  som	  

hjembestilles	  på	  vanlig	  vis	  fra	  Regionsapoteket.	  Batch-‐nummer	  og	  udløbsdato	  vil	  blive	  noteret	  i	  

hver	  enkelt	  forsøgspersons	  CRF.	  	  

	  

Forskningsbiobank	  

Der	  oprettes	  ikke	  en	  biobank	  

4.5	  Forsøgsvarighed	  	  
Forsøgspersonen	  skal	  møde	  fem	  gange	  på	  Dermatologisk	  afdeling,	  Bispebjerg	  Hospital	  

-‐ Screening	  for	  inklusion	  	  
-‐ Forsøgsdag	  	  
-‐ Kontrolbesøg	  	  
-‐ Kontrolbesøg	  	  
-‐ Kontrolbesøg	  	  
	  

Fremmødeoversigt	  
Besøg	  #	   Varighed	   Tidspunkt	   Procedure	  
Nr.	  0	   ½	  time	   Før	  start	  af	  undersøgelse	   Screening	  for	  inklusion	  
Nr.	  1	   5	  timer	   Dag	  0	   PDT	  behandling	  
Nr.	  2	   ½	  time	   Dag	  1	   Kontrolbesøg	  
Nr.	  3	   ½	  time	   Dag	  3	   Kontrolbesøg	  
Nr.	  4	   ½	  time	   Dag	  7	   Kontrolbesøg	  

	  
Forsøget	  forventes	  udført	  fra	  1.	  december	  2014	  til	  30.	  januar	  2015	  
	  

Rekrutteringsstart:	   	   1.	  december	  2014	  
Afslutning	  rekruttering:	   	   5.	  december	  2014	  
Sidste	  besøg:	  	   	   Senest	  30.	  januar	  2015	  

	  

4.6	  Kildedata	  
Der	  udarbejdes	  en	  kildedataliste	  før	  forsøgsstart.	  
	  

5.	  Forsøgspersoner	  
12	  raske	  forsøgspersoner	  over	  18	  år.	  
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5.1	  Inklusionskriterier	  	  
Raske	  individer	  	  

18	  år	  eller	  ældre	  	  

Informeret	  mundtligt	  og	  skriftligt	  samtykke	  	  

Lys	  hud,	  svarende	  til	  Fitzpatrick	  (FP)	  Hudtype	  I-‐III	  

Afholdelse	  fra	  solbadning	  og	  solarium	  mindst	  1	  måned	  inden	  forsøgsstart	  

Ingen	  modermærker,	  tatoveringer	  eller	  ar	  i	  behandlingsområderne	  	  

Fertile	  kvinder	  skal	  anvende	  sikker	  beskyttelse	  mod	  graviditet	  (p-‐piller,	  p-‐sprøjte,	  p-‐stav,	  p-‐ring,	  p-‐

plaster,	  spiral	  eller	  sterilisation)	  	  

Der	  skal	  foreligge	  medicinstatus	  ved	  undersøgelsens	  start	  	  

	  

Inden	  inklusion	  af	  fertile	  kvinder	  sikres	  det	  ved	  graviditetstest	  at	  kvinden	  ikke	  er	  gravid.	  

	  

5.2	  Eksklusionskriterier	  	  
Kendt	  allergi	  mod	  indholdsstoffer	  i	  MAL	  creme	  

Porfyri	  

Morfeaformt	  basalcellecarcinom	  

Tidligere	  tendens	  til	  tykke,	  hævede	  ar	  	  

Solbadning	  eller	  brug	  af	  solarium	  inden	  for	  den	  sidste	  måned	  

Aktiv	  hudsygdom	  i	  behandlingsområdet	  	  

Benyttelse	  af	  lokalbehandling,	  som	  kan	  påvirke	  behandlingen	  

I	  lokal	  eller	  systemisk	  behandling	  med	  fotosensibiliserende	  medicin	  

Graviditet	  og	  amning	  	  

Aktuel	  deltagelse	  i	  andre	  kliniske	  forsøg	  	  

Deltagere	  som	  ikke	  skønnes	  at	  ville	  kunne	  følge	  behandlingsprotokollen	  (f.eks.	  demente,	  psykisk	  

syge,	  alkoholiserede	  m.fl.)	  	  
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5.3	  Udgang	  af	  forsøget	  	  
Fuldførelse	  eller	  udgang	  af	  forsøget	  dokumenteres	  i	  CRF’en.	  Årsag	  samt	  tidspunkt	  for	  udgang	  af	  

forsøget	  registreres	  på	  særskilt	  dataark.	  

	  

Patienterne	  udgår	  af	  forsøget	  under	  følgende	  omstændigheder:	  

§ Hvis	  en	  patient	  af	  en	  eller	  anden	  årsag	  ikke	  længere	  ønsker	  at	  deltage	  i	  forsøget,	  står	  det	  

vedkommende	  frit	  for	  at	  trække	  sit	  tilsagn	  om	  deltagelse	  tilbage.	  

§ Hvis	  en	  patient	  ikke	  kan	  gennemføre	  behandlingen	  iht.	  forsøgsprotokollen.	  

§ Hvis	  patienten	  udvikler	  bivirkninger	  som	  bevirker	  at	  behandlingen	  ikke	  kan	  fortsætte.	  

	  

5.4	  Honorering	  
Forsøgsdeltagerne	  vil	  modtage	  skattepligtigt	  forsøgsvederlag	  på	  1400	  kr.	  (i	  alt	  max	  7	  timer,	  ca.	  200	  

kr.	  pr.	  time)	  som	  ulempegodtgørelse	  på	  grund	  af	  forsøgets	  tidsmæssige	  udstrækning.	  Vederlag	  til	  

forsøgspersonerne	  udbetales	  forholdsmæssigt.	  

6.	  Behandling	  af	  forsøgspersoner	  
 

6.1	  Behandlingsrelaterede	  procedurer	  
 

6.1.1	  Identifikation	  af	  forsøgsområde	  
På	  forsøgspersonerne	  optegnes	  16	  felter	  på	  øverste	  del	  af	  ryggen	  på	  hver	  på	  2	  x	  3	  cm.	  Kanten	  af	  

behandlingsområderne	  markeres	  med	  en	  ikke-‐fluorescerende	  tusch.	  

	  

6.2	  Forsøgsbehandlinger	  
Forsøgsproceduren	  er	  som	  beskrevet	  under	  punkt	  4.4.	  
	  

6.3	  Compliance	  
Alle	  aspekter	  i	  forsøget	  herunder	  forbehandling	  af	  huden,	  påsmøring	  af	  creme	  og	  måling	  af	  

fluorescens	  foretages	  af	  investigator	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay.	  Dette	  skal	  sikre	  fuld	  compliance	  

hos	  forsøgspersonerne.	  
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7.	  Effektvurdering	  

Effektmål	  vurderes	  af	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay.	  

7.1	  Primært	  effektmål	  
Det	  primære	  effektmål	  er	  mængden	  af	  dannet	  PpIX.	  Til	  dette	  formål	  udnyttes	  det	  at	  PpIX	  

fluorescerer	  ved	  belysning.	  Fluorescensen	  måles	  med	  et	  fluorescenskamera.	  

8.	  Sikkerhedsvurdering	  
 

8.1	  Sikkerhedsparametre	  
Deltagerne	  vil	  blive	  observeret	  under	  behandlingen.	  Deltagerne	  følges	  dagen	  efter	  behandlingen	  

og	  tre	  dage	  efter	  samt	  igen	  en	  uge	  efter.	  Forsøgspersonens	  øjne	  vil	  under	  eksponering	  for	  

laserbehandling	  og	  belysning	  være	  dækket	  af	  godkendte	  beskyttelsesbriller.	  

8.2	  Uønsket	  hændelse/adverse	  event	  (AE)	  og	  bivirkning/adverse	  drug	  reaction	  (ADR)	  

	  

8.2.1	  Definition	  af	  uønsket	  hændelse	  og	  bivirkning	  
Ethvert	  uønsket	  medicinsk	  tilfælde,	  der	  tilstøder	  en	  patient,	  som	  har	  modtaget	  et	  lægemiddel,	  og	  

som	  ikke	  nødvendigvis	  anses	  at	  have	  en	  kausal	  sammenhæng	  med	  denne	  behandling.	  En	  

hændelse	  kan	  være	  ethvert	  ugunstigt	  eller	  utilsigtet	  tegn	  (inklusiv	  et	  abnormt	  laboratorie-‐fund),	  

symptom	  eller	  sygdom,	  som	  midlertidig	  er	  forbundet	  med	  anvendelsen	  af	  et	  lægemiddel,	  uanset	  

om	  hændelsen	  anses	  for	  at	  have	  tilknytning	  til	  lægemidlet.	  Skadelige	  og	  utilsigtede	  reaktioner	  med	  

en	  kendt	  eller	  formodet	  tilknytning	  til	  lægemidlet/behandlingen	  registreres	  som	  

bivirkninger/adverse	  drug	  reactions	  (ADR).	  

Alle	  hændelser	  opstået	  efter	  patienten	  har	  underskrevet	  informeret	  samtykkeerklæring,	  men	  før	  

patienten	  har	  modtaget	  forsøgsmedicin,	  vil	  registreres	  som	  kliniske	  symptomer	  ved	  forsøgsstart.	  

Der	  forventes	  ingen	  systemiske	  bivirkninger.	  Hvis	  der	  mod	  forventning	  opstår	  systemiske	  

bivirkninger	  vil	  disse	  blive	  anmeldt	  til	  Sundhedsstyrelsen	  og	  forsøget	  stoppes	  ved	  alvorlige	  

bivirkninger.	  	  
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PDT:	  Forsøgspersonernes	  øjne	  vil	  under	  eksponering	  for	  rødt	  diodelys	  være	  dækket	  af	  godkendte	  

beskyttelses	  briller.	  PDT	  kan	  være	  forbundet	  med	  lokalt	  ubehag	  eller	  smerte	  under	  belysningen	  

med	  rødt	  diodelys.	  Ubehaget	  svinder	  oftest	  efter	  belysningens	  ophør.	  Behandlingen	  medfører	  

rødme,	  hævelse	  og	  afskalning	  i	  området,	  ligesom	  der	  ved	  udbredte	  hudforandringer	  kan	  opstå	  

sårdannelse	  (1-‐10	  %),	  som	  typisk	  heler	  i	  løbet	  af	  1-‐2	  uger.	  Hypo-‐	  og	  hyperpigmentering	  kan	  

forekomme	  efter	  behandling,	  særligt	  ved	  efterfølgende	  soleksponering.	  Pigmentforandringerne	  

svinder	  sædvanligvis	  1-‐3	  måneder	  efter	  behandlingen.	  Sjældent	  (<0,01	  %	  -‐	  0,6	  %)	  forekommer	  

urtikaria	  og	  kontaktallergi	  overfor	  behandlingen.	  Deltagerne	  vil	  blive	  observeret	  under	  

behandlingen.	  Reaktionerne	  kan	  muligvis	  være	  lidt	  kraftigere	  ved	  mekanisk	  forbehandling.	  	  

AFXL:	  Under	  behandling	  anvendes	  godkendte	  briller	  til	  beskyttelse	  af	  øjnene	  for	  laserlys.	  

Behandling	  med	  ablativ	  laser	  er	  forbundet	  med	  lette	  smerter,	  som	  kan	  lindres	  med	  afkøling	  af	  

huden	  under	  behandling.	  Hævelse	  og	  rødme	  af	  det	  behandlede	  område	  ses	  hos	  de	  fleste	  patienter	  

og	  forsvinder	  sædvanligvis	  efter	  5-‐10	  dage.	  Umiddelbart	  efter	  behandlingen	  ses	  let	  til	  moderat	  

rødme	  af	  huden,	  denne	  afløses	  af	  afskalning	  inden	  for	  36-‐48	  timer.	  Risikoen	  for	  infektion	  efter	  

behandlingen	  vurderes	  at	  være	  lav	  (<5	  %).	  Postinflammatorisk	  hypo-‐	  og	  hyperpigmentering	  kan	  

forekomme,	  men	  svinder	  sædvanligvis	  1-‐2	  måneder	  efter	  behandlingen.	  Der	  er	  rapporteret	  

tilfælde	  med	  atrofisk	  samt	  hypertrofisk	  arvævsdannelse	  efter	  AFXL-‐behandling,	  men	  primært	  med	  

andre	  lasertyper	  end	  den	  i	  forsøget	  anvendte.	  Laserbehandlingerne	  bruges	  i	  dette	  forsøg	  i	  lavere	  

doser	  end	  ved	  normal	  laserbehandling,	  idet	  de	  bruges	  som	  et	  instrument	  til	  at	  bryde	  hudens	  

barriere,	  og	  ikke	  til	  at	  opnå	  en	  egentlig	  behandlingseffekt.	  	  

NAFXL:	  Under	  behandling	  anvendes	  godkendte	  briller	  til	  beskyttelse	  af	  øjnene	  for	  laserlys.	  	  

Der	  udvikles	  kun	  undtagelsesvis	  sår	  og	  skorpedannelse.	  Efter	  behandlingen	  fremtræder	  huden	  

oftest	  med	  rødme	  og	  hævelse.	  Der	  udvikles	  sjældent	  infektioner.	  
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Curettage,	  microdermabrasio	  og	  microneedling:	  Overfladisk	  afskrabning	  af	  huden	  (curettage),	  

nåleprik	  (microneedling)	  og	  slibning	  af	  huden	  med	  sandpapir	  (microdermabrasio)	  kan	  give	  

anledning	  til	  forbigående	  let/moderat	  smerte	  samt	  overfladisk	  sårdannelse.	  	  

Der	  er	  ingen	  alvorlige	  kendte	  risici	  i	  forbindelse	  med	  kombination	  af	  laser	  og	  PDT,	  curretage	  og	  

PDT,	  microdermabrasio	  og	  PDT	  eller	  nåleprik	  af	  huden	  og	  PDT.	  	  

Patienterne	  vil	  ved	  mundtlig	  og	  skriftlig	  information	  blive	  informeret	  grundigt	  risici	  og	  bivirkninger	  

ved	  behandlingen.	  Ligeledes	  informeres	  de	  grundigt	  om,	  at	  de	  til	  enhver	  tid	  kan	  trække	  sig	  ud	  af	  

forsøget	  uden	  at	  skulle	  afgive	  nærmere	  forklaring.	  

	  

8.2.2	  Rapportering	  af	  uønskede	  hændelser	  
AE’er	  rapporteres	  enten	  spontant	  af	  patienten	  eller	  ved	  åbne	  (ikke-‐ledende)	  spørgsmål	  under	  

forsøget.	  

Bivirkninger	  samt	  andre	  uønskede	  hændelser,	  registreres	  af	  undersøgende	  læge	  og	  indføres	  i	  

CRF’en.	  AE’er,	  der	  ikke	  er	  kendte	  bivirkninger	  til	  behandlingen	  registreres	  tillige	  i	  patientjournalen.	  

Der	  vil	  blive	  fulgt	  op	  på	  alle	  AE’er	  indtil	  de	  er	  afklarede.	  

	  

8.2.3	  Vurdering	  af	  uønskede	  hændelser	  
Så	  vidt	  muligt,	  beskrives	  alle	  AE’er	  med	  varighed	  (start	  og	  stopdato),	  sværhedsgrad,	  tilknytning	  til	  

lægemidlet	  (se	  nedenfor),	  om	  yderligere	  behandling	  er	  påkrævet	  og	  om	  AE’en	  har	  ført	  til	  en	  

alvorlig	  uønsket	  hændelse.	  

Lokalisationen	  af	  AE’en	  registreres	  som	  ”behandlingsområde”	  eller	  ”ikke-‐behandlingsområde”.	  	  

	  

Sværhedsgraden	  af	  en	  AE	  graderes	  som:	  

Mild:	  	   AE’en	  er	  midlertidig	  og	  påvirker	  ikke	  daglige	  aktiviteter.	  

Moderat:	   AE’en	  forårsager	  patienten	  ubehag	  og	  påvirker	  daglige	  aktiviteter.	  

Svær:	  	   AE’en	  påvirker	  i	  betydelig	  grad	  patientens	  daglige	  aktiviteter	  og	  kan	  betyde	  

invaliditet/uarbejdsdygtighed	  eller	  være	  livstruende.	  

	  

Afslutningen	  på	  en	  AE	  beskrives	  som:	  
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• Bedring	  uden	  sequelae	  

• Bedring	  med	  sequelae	  

• Vedvarende,	  opfølgning	  nødvendig	  

• Vedvarende,	  opfølgning	  ikke	  nødvendig	  

8.2.4	  Tilknytning	  mellem	  AE	  og	  forsøgsmedicin	  
Investigators	  vurdering	  af,	  om	  AE’en	  er	  tilknyttet	  forsøgsmedicinen	  kategoriseres	  som:	  

	  

”ja”:	  	  	   	   En	  AE,	  der	  efter	  omhyggelig	  evaluering,	  har	  en	  tidsmæssig	  sammenhæng	  til	  

behandlingen	  og	  med	  høj	  sandsynlighed	  er	  relateret	  til	  forsøgsmedicinen.	  	  

	  

”usikkert”:	  	   En	  AE,	  der	  efter	  omhyggelig	  evaluering,	  hvor	  en	  tilknytning	  til	  forsøgsbehandlingen	  

virker	  usandsynlig,	  men	  ikke	  kan	  udelukkes.	  

	  

”nej”:	  	   En	  AE,	  der	  efter	  omhyggelig	  evaluering,	  vurderes	  med	  sikkerhed	  at	  skyldes	  en	  

udefrakommende	  årsag	  (sygdom,	  miljøpåvirkning	  osv.)	  og	  som	  ikke	  opfyldes	  af	  de	  

ovenstående	  kriterier.	  

	  

8.3	  Alvorlig	  bivirkning/	  Serious	  Adverse	  Event	  (SAE)	  og	  alvorlig	  hændelse/Suspected	  
Unexpected	  Serious	  Adverse	  Drug	  Reaction	  (SUSAR)	  	  

	  

8.3.1	  Definition	  af	  SUSAR	  og	  SAE	  
En	  SAE	  er	  ethvert	  medicinsk	  tilfælde	  uanset	  dosis	  som:	  

• resulterer	  i	  død	  

• er	  livstruende	  

• medfører	  hospitalisering	  eller	  forlængelse	  af	  eksisterende	  hospitalisering	  

• resulterer	  i	  vedvarende	  eller	  betydende	  invaliditet/uarbejdsdygtighed	  eller	  	  

• er	  en	  medfødt	  anomali/misdannelse	  	  
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En	  SUSAR	  er	  ethvert	  medicinsk	  tilfælde	  som	  opfylder	  kriterierne	  for	  en	  SAE	  og	  er	  herudover	  en	  

hændelse,	  der	  er	  uventet	  i	  forhold	  til	  produktresuméet	  og	  formodes	  at	  være	  relateret	  til	  

forsøgsmedicinen.	  

	  

8.3.2	  Rapportering	  af	  SAE	  og	  SUSAR	  
Investigatoren	  skal	  rapportere	  alle	  SAE’er,	  som	  er	  indtruffet	  efter	  patienten	  er	  inkluderet	  og	  har	  

modtaget	  behandling	  i	  forsøget	  og	  indtil	  den	  sidste	  kontrol	  i	  forsøget,	  dvs.	  7	  dage	  efter	  sidste	  

behandling.	  Investigator	  skal	  rapportere	  alle	  SAE's	  til	  sponsor	  hurtigst	  muligt.	  Afsnit	  4.8	  i	  indsendte	  

produkresumé	  (bilag	  7)	  anvendes,	  når	  det	  skal	  vurderes,	  om	  en	  bivirkning	  er	  ventet	  eller	  uventet.	  

Uanset	  om	  der	  findes	  tilknytning	  til	  forsøgsmedicinen	  skal	  rapportering	  ske	  indenfor	  24	  timer	  efter	  

kendskab	  til	  hændelsen	  via	  telefon	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay	  på:	  	  

Telefon:	  3023	  0443	  	  	  

Graviditet	  opstået	  under	  forsøget	  skal	  rapporteres	  efter	  samme	  procedurer,	  trods	  dette	  ikke	  er	  en	  

SAE.	  

Investigatoren	  bør	  ikke	  afvente	  yderligere	  informationer,	  før	  rapportering	  af	  en	  SAE	  selvom	  

sådanne	  kan	  være	  påkrævet.	  Ved	  behov	  bør	  information	  vedrørende	  parakliniske	  resultater	  og	  

information	  om	  hospitalsophold	  skaffes.	  Investigatoren	  er	  pålagt	  at	  foretage	  opfølgende	  rapporter	  

indtil	  SAE’en	  er	  løst	  eller	  ved	  permanent	  invaliditet/uarbejdsdygtighed	  stabiliseret.	  

Tilfælde	  af	  død,	  medfødte	  misdannelser	  eller	  af	  klinisk	  betydning,	  der	  kan	  påvirke	  forsøgets	  

overordnede	  sikkerhed,	  efter	  forsøget	  afslutning	  skal	  rapporteres	  af	  investigatoren,	  hvis	  der	  findes	  

tilknytning	  til	  forsøgsmedicinen.	  

SAE’er	  og	  SUSAR’er	  registreres	  i	  patientjournalen	  og	  på	  et	  særligt	  ark	  i	  CRF’en.	  	  

Som	  referencedokument	  til	  SUSAR’erne	  anvendes	  kendte	  alvorlige	  bivirkninger	  i	  produktresuméet	  

for	  Metvix®	  creme.	  

 

8.4	  Rapportering	  af	  bivirkninger/hændelser	  
SUSAR’er,	  med	  dødelig	  eller	  livstruende	  udgang	  rapporteres	  til	  Sundhedsstyrelsen	  indenfor	  7	  

dage,	  der	  er	  indtrådt	  kendskab	  herom.	  Øvrige	  SUSAR’er	  indberettes	  indenfor	  15	  dage.	  SUSAR’er	  

rapporteres	  til	  Sundhedsstyrelsen	  via	  e-‐blanket	  på	  Sundhedsstyrelsen	  hjemmeside.	  
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På	  forsøgets	  godkendelsesdato	  indsendes	  en	  årlig	  rapport	  til	  Sundhedsstyrelsen	  om	  indtrufne	  

SAR’er	  og	  til	  Videnskabsetisk	  komité	  om	  indtrufne	  SAR’er	  og	  SAE’er.	  	  

Ved	  forsøgets	  afslutning	  orienteres	  Sundhedsstyrelsen	  inden	  90	  dage.	  Alle	  observerede	  hændelser	  

og	  bivirkninger	  indrapporteres	  snarest	  muligt,	  men	  senest	  inden	  1	  år	  til	  Sundhedsstyrelsen	  og	  

Videnskabsetisk	  komité.	  Hvis	  forsøget	  afsluttes	  før	  det	  planlagte	  tidspunkt	  afleveres	  en	  samlet	  

rapport	  indenfor	  15	  dage.	  	  

Produktresumeer	  anvendes	  til	  vurdering	  af	  ventede/uventede	  bivirkninger.	  	  
	  

9.	  Statistik	  
	  

9.1	  Statistiske	  metoder	  	  
Afhængigt	  af	  om	  data	  fra	  denne	  undersøgelse	  er	  normalfordelt	  eller	  ikke-‐normalfordelt,	  vil	  der	  

blive	  benyttet	  hhv.	  parametrisk	  eller	  non-‐parametrisk	  statistik.	  Alle	  beregninger	  vil	  blive	  udført	  

med	  et	  5%	  signifikansniveau.	  Data	  fra	  patienter,	  der	  er	  screenet,	  men	  ikke	  inkluderet,	  vil	  ikke	  indgå	  

i	  beregninger.	  	  

	  

9.2	  Beregning	  af	  samplesize	  
Det	  primære	  effektmål	  er	  forskel	  i	  fluorescensintensitet	  mellem	  interventionsgrupperne.	  Fra	  et	  

tidligere	  kliniske	  forsøg	  (data	  endnu	  ikke	  publiceret)	  ved	  vi,	  at	  man	  kan	  opnå	  en	  

fluorescensintensitet	  på	  ca.	  17,500	  arbitrære	  enheder	  (a.e.)	  med	  en	  standardafvigelse	  på	  ca.	  5500	  

a.e,	  hvis	  man	  hos	  raske	  forsøgspersoner	  forbehandler	  huden	  med	  laser	  før	  inkubation	  med	  MAL.	  

Tidligere	  erfaring	  viser,	  at	  hud	  der	  ikke	  er	  laser-‐forbehandlet	  opnår	  en	  40%	  lavere	  

fluorescensintensitet.	  I	  dette	  studie	  ønsker	  vi	  derfor	  at	  kunne	  detektere	  en	  klinisk	  relevant	  forskel	  

på	  40%	  (0,40	  x	  17,500	  a.e.	  =	  7000	  a.e.)	  i	  fluorescensintensitet	  mellem	  interventionsgrupperne,	  dvs.	  

mindste	  relevante	  difference	  (MIREDIF)	  er	  7000	  a.e.	  Med	  en	  power	  på	  80%	  og	  et	  signifikansniveau	  

på	  0,05	  skal	  10	  forsøgspersoner	  gennemføre	  studiet	  for	  at	  kunne	  observere	  en	  forskel	  på	  40%	  i	  

fluorescensintensitet.	  For	  at	  give	  plads	  til	  at	  ikke	  alle	  forsøgspersoner	  gennemfører	  protokollen	  

inkluderes	  i	  alt	  12	  personer.	  
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10.	  Data,	  kvalitetskontrol	  og	  datasikring	  

10.1	  Adgang	  til	  dokumenter	  
Forsøgsansvarlig	  og	  principal	  investigator	  tillader	  direkte	  adgang	  af	  kildedata	  og	  dokumenter	  ved	  

monitorering,	  auditering	  og	  inspektion	  fra	  danske	  sundhedsmyndigheder	  og	  GCP-‐enheden	  ved	  

Københavns	  Universitet.	  

	  

10.2	  Procedurer	  for	  kvalitetskontrol	  og	  kvalitetssikring	  
Forsøget	  udføres	  ifølge	  ICH	  GCP	  guidelines	  og	  gældende	  retningslinjer	  fra	  danske	  

sundhedsmyndigheder.	  Projektet	  er	  anmeldt	  til	  Videnskabsetisk	  Komité	  Region	  Hovestaden	  og	  

Datatilsynet	  og	  anmeldes	  herved	  Sundhedsstyrelsen.	  

	  

En	  liste	  udarbejdes	  over	  inkluderede	  og	  randomiserede	  patienter	  indeholdende	  patient	  navn,	  

patient	  nr.	  og	  fødselsdato.	  Herudover	  vil	  der	  udarbejdes	  en	  liste	  over	  screenede,	  men	  ikke	  

inkluderede	  patienter,	  samt	  årsagen	  til	  ikke	  at	  indgå	  i	  forsøget.	  	  

	  

Patienter	  oplyses	  skriftligt	  om,	  at	  data	  vil	  blive	  opbevaret	  og	  analyseret	  efter	  gældende	  dansk	  

lovgivning	  (lov	  om	  behandling	  af	  personoplysninger).	  Personidentificerbare	  data	  opbevares	  

fortroligt	  ved	  projektets	  afslutning.	  

	  

10.3	  Good	  Clinical	  Practice	  (GCP)	  
Der	  indhentes	  godkendelse	  af	  forsøget	  hos	  danske	  sundhedsmyndigheder	  før	  forsøgsstart.	  

Forsøget	  gennemføres	  og	  rapporteres	  i	  overensstemmelse	  med	  Note	  for	  Guidance	  on	  Good	  

Clinical	  Practice	  CPMP/ICH/135/95	  og	  direktiv	  2001/83/EC.	  

	  

10.4	  Håndtering	  og	  arkivering	  af	  data	  
Data	  opbevares	  hos	  principal	  investigator	  i	  5	  år	  efter	  forsøgets	  afslutning.	  Behandling	  af	  patienter,	  

registrering	  af	  og	  adgang	  til	  data	  foretages	  af	  kvalificeret	  personale	  med	  GCP-‐erfaring.	  

Der	  udarbejdes	  en	  liste	  over	  investigatorer	  og	  hvilken	  adgang	  disse	  har	  til	  data.	  	  	  
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11.	  Etik	  	  

11.1	  Videnskabsetisk	  redegørelse	  
Non-‐melanom	  hudcancer	  og	  forstadier	  hertil	  er	  hyppigt	  forekommende	  og	  ses	  med	  stigende	  

incidens.	  PDT	  er	  en	  kosmetisk	  skånsom	  behandlingsmetode	  til	  begge	  disse.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  opnå	  

så	  effektiv	  som	  mulig	  en	  behandling,	  hvorfor	  aktuelle	  undersøgelse	  er	  vigtig.	  	  

Dette	  projekt	  anses	  ikke	  for	  at	  have	  etiske	  problemer.	  Forsøget	  undersøger	  hvordan	  PpIX-‐

dannelsen	  efter	  påsmøring	  af	  MAL-‐creme	  påvirkes	  ved	  forbehandling	  med	  et	  panel	  af	  forskellige	  

fysiske	  metoder.	  Resultaterne	  vil	  bidrage	  med	  vigtig	  viden	  om	  PpIX-‐dannelsen	  ved	  de	  forskellige	  

forbehandlinger,	  hvilket	  muligvis	  kan	  udnyttes	  til	  fremtidig	  optimering	  af	  PDT-‐	  

behandlingsregimet.	  	  

De	  raske	  frivillige	  forsøgspersoner	  kan	  ikke	  direkte	  drage	  fordel	  af	  forsøget,	  men	  er	  alle	  forud	  for	  

deltagelsen	  i	  projektet	  informeret	  grundigt	  om	  behandlingen,	  procedurer,	  forventede	  kliniske	  

hudreaktioner,	  forekomst	  af	  eventuelle	  bivirkninger	  og	  risici	  ved	  behandlingen	  samt	  om,	  at	  de	  på	  

et	  hvert	  tidspunkt	  kan	  trække	  sig	  ud	  af	  forsøget,	  uden	  at	  det	  vil	  få	  nogen	  konsekvenser	  for	  

personen.	  De	  milde	  hudgener	  som	  kan	  opstå	  ved	  behandlingen	  og	  besværet	  med	  fremmøde	  4	  

gange	  på	  Bispebjerg	  Hospital	  skal	  opvejes	  mod	  det	  perspektiv,	  at	  behandlingen	  af	  hudcancer	  kan	  

optimeres	  til	  gavn	  for	  et	  meget	  stort	  antal	  patienter.	  Det	  vurderes	  samlet,	  at	  den	  viden	  der	  opnås,	  

opvejer	  de	  ulemper	  og	  beskedne	  bivirkninger,	  der	  måtte	  være	  ved	  deltagelse	  i	  undersøgelsen.	    
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11.2	  Information	  til	  patienterne	  
Forsøgsansvarlige	  er	  ansvarlig	  for,	  at	  forsøgsdeltagerne	  informeres	  mundtligt	  og	  skriftligt	  om	  

forsøgets	  formål,	  opbygning	  og	  mulige	  risici	  og	  fordele.	  Proceduren	  for	  afgivelse	  af	  den	  mundtlige	  

information	  fremgår	  af	  Bilag	  5.	  Den	  mundtlige	  information	  gives	  på	  en	  forud	  aftalt	  tid	  af	  stud.	  med	  

Christiane	  Bay	  eller	  en	  investigator	  i	  projektet	  forud	  for	  inklusion	  i	  forsøget.	  Patienterne	  sikres	  

betænkningstid	  til	  at	  læse	  og	  forstå	  informationen	  før	  skriftlig	  informeret	  samtykke	  indhentes.	  

Forsøgspersonerne	  informeres	  om,	  at	  de	  til	  enhver	  tid	  kan	  trække	  det	  informerede	  samtykke	  

tilbage.	  En	  kopi	  af	  det	  skriftlig	  informerede	  samtykke	  udleveres	  til	  patienten	  og	  kopien	  opbevares	  

hos	  investigator	  i	  patientjournalen.	  	  

	  

12.	  Finansiering	  og	  forsikring	  

	  

12.1	  Forsikring	  
Vedrørende	  forsikring	  og	  erstatningskrav	  følges	  dansk	  lovgivning.	  Alle	  behandlinger	  udføres	  på	  

Dermatologisk	  afdeling,	  Bispebjerg	  Hospital,	  og	  patienterne	  er	  omfattet	  af	  hospitalets	  

patientforsikring.	  

	  

12.2	  Finansiering	  
Initiativtager	  til	  projektet	  er	  forsøgsansvarlig	  professor,	  overlæge,	  dr.	  med.	  Merete	  Hædersdal.	  

Øvrige	  forskere	  på	  projektet	  er	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay,	  læge	  Katrine	  Togsverd-‐Bo	  og	  farmaceut	  

Catharina	  Lerche.	  Der	  ydes	  økonomisk	  støtte	  fra	  Galderma	  Nordic	  AB	  med	  et	  totalbeløb	  på	  i	  alt	  

50.000	  euro.	  Beløbet	  indbetales	  til	  en	  fondskonto	  på	  Bispebjerg	  Hospital,	  administreres	  af	  Merete	  

Hædersdal.	  Pengene	  anvendes	  til	  udgifter	  til	  forsøgspersoner,	  drift,	  overhead	  og	  personale.	  Der	  

gives	  ikke	  personlige	  honorarer	  til	  forskerne.	  Forsøgsansvarlige	  Professor	  Merete	  Hædersdal	  har	  

ingen	  personlig	  økonomisk	  tilknytning	  til	  Galderma	  Nordic	  AB.	  
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13.	  Publikation	  
Der	  planlægges	  offentliggørelse	  i	  internationalt	  anerkendte	  tidsskrifter	  og	  ved	  internationale	  

konferencer.	  Førsteforfatter	  på	  artikler	  er	  som	  udgangspunkt,	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay,	  og	  

sidsteforfatter	  er	  Merete	  Hædersdal.	  Projektet	  er	  støttet	  økonomisk	  af	  Galderma	  Nordic	  AB,	  men	  

firmaet	  har	  ingen	  indflydelse	  på	  opgørelse	  eller	  formidling	  af	  data.	  Førsteforfatter	  på	  artiklen	  er	  

som	  udgangspunkt,	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay,	  og	  sidsteforfatter	  er	  Merete	  Hædersdal.	  

Resultaterne	  vil	  blive	  offentliggjort	  uanset	  om	  udfaldet	  af	  undersøgelsen	  kan	  fortolkes	  som	  

positivt	  eller	  negativt.	  
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Bilag	  1:	  Protokolresumé	  
 
Projekt	  titel	  
Metoder	  til	  at	  optimere	  PpIX	  dannelse	  ved	  forskellige	  fysiske	  forbehandlinger	  af	  huden	  før	  
fotodynamisk	  terapi	  (PDT)	  
	  
Forsøgsansvarlig	  
Professor,	  overlæge,	  dr.med.,	  Merete	  Hædersdal	  
 
Kontaktperson,	  investigator:	  	  
Stud.	  med.	  Christiane	  Bay,	  Dermatologisk	  afdeling	  D92,	  Bispebjerg	  Hospital	  	  

	  

Forsøgssted	  
Dermatologisk	  afdeling	  D-‐92,	  Bispebjerg	  Hospital	  

Bispebjerg	  Bakke	  23	  

2400	  København	  NV	  

	  

Baggrund	  og	  formål	  
Fotodynamisk	  terapi	  (PDT)	  er	  en	  behandling	  af	  almindelig	  hudkræft	  samt	  forstadier	  hertil.	  

PDT	  er	  en	  etableret	  behandling,	  der	  er	  velegnet	  til	  behandling	  af	  større	  hudområder	  og	  som	  

efterlader	  et	  godt	  kosmetisk	  resultat.	  Ved	  PDT	  påsmøres	  huden	  en	  creme	  indeholdende	  methyl	  

aminolevulinat	  (MAL),	  som	  omdannes	  i	  de	  syge	  celler	  til	  det	  lysaktive	  stof	  Protoporphyrin	  IX	  (PpIX),	  

der	  gør	  huden	  lysfølsom.	  Ved	  efterfølgende	  lysbehandling	  beskadiges	  og	  henfalder	  de	  celler,	  der	  

har	  optaget	  MAL.	  Ved	  hjælp	  af	  et	  specielt	  kamera	  kan	  man	  estimere	  mængden	  af	  PpIX,	  da	  det	  

lyser	  op	  (fluorescerer),	  når	  det	  belyses	  med	  ultraviolet	  lys.	  Det	  er	  relevant	  at	  måle	  mængden	  af	  

PpIX	  i	  huden,	  da	  der	  er	  vist	  en	  sammenhæng	  mellem	  PpIX	  mængden	  og	  reaktionerne	  efter	  PDT-‐

behandling.	  	  

Hudens	  naturlige	  barrierefunktion	  består	  overvejende	  af	  hudens	  øverste	  lag,	  som	  er	  den	  største	  

hindring	  for	  optagelse	  af	  MAL,	  og	  dermed	  dannelse	  af	  PpIX.	  Optaget	  af	  MAL	  kan	  derfor	  øges	  ved	  at	  

bryde	  denne	  barriere.	  Det	  er	  vist,	  at	  man	  ved	  at	  forbehandle	  huden	  kan	  øge	  optaget	  af	  MAL,	  og	  

derved	  potentielt	  øge	  effekten	  af	  PDT.	  Der	  findes	  forskellige	  måder	  at	  bryde	  hudens	  

barrierefunktion	  på,	  dels	  ved	  mekanisk	  påvirkning	  af	  tykkelsen	  af	  hudens	  øverste	  lag	  ved	  

overfladisk	  afskrabning,	  ved	  slibning	  med	  sandpapir,	  og	  dels	  nyere	  teknikker	  med	  fraktioneret	  

laserbehandlinger	  og	  ved	  små	  nåleprik.	  Ved	  fraktioneret	  laserbehandling	  behandles	  kun	  små	  
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områder	  (fraktioner)	  af	  huden,	  mens	  den	  øvrige	  hud	  ikke	  påvirkes.	  Laseren	  kan	  enten	  lave	  små	  

lodrette	  huller	  i	  huden	  (ablativ	  behandling),	  eller	  påvirke	  øverste	  del	  af	  læderhuden	  mens	  

overhuden	  lades	  urørt	  (non-‐ablativ	  behandling).	  	  

Nyere	  forskning	  har	  vist,	  at	  forbehandling	  af	  huden	  med	  disse	  lasertyper	  øger	  fordelingen	  af	  

MAL	  i	  huden.	  Ved	  nåleprik	  af	  huden	  dannes	  der	  mikroskopiske	  huller	  i	  huden,	  som	  ligeledes	  kan	  

øge	  hudens	  optag	  af	  MAL.	  Afskrabning	  af	  huden	  og	  slibning	  af	  sandpapir	  mindsker	  overhudens	  

tykkelse	  og	  anvendes	  rutinemæssigt	  til	  forbehandling	  ved	  PDT	  behandling.	  Der	  er	  imidlertid	  ingen	  

studier,	  der	  sammenligner	  disse	  forbehandlingers	  relative	  effekt	  i	  forhold	  til	  hinanden	  på	  PpIX	  

fluorescens	  og	  den	  efterfølgende	  hudreaktion	  efter	  PDT-‐behandling.	  	  

	  

Vi	  ønsker	  at	  undersøge	  følgende	  fysiske	  teknikkers	  evne	  til	  at	  dels	  øge	  PpIX	  dannelse	  i	  huden	  og	  

dels	  at	  vurdere	  det	  efterfølgende	  kliniske	  PDT	  reaktion	  i	  huden	  på	  raske	  forsøgspersoner:	  nåleprik,	  

fraktioneret	  laserbehandlinger,	  overfladisk	  afskrabning	  med	  skarpske	  samt	  slibning	  med	  

sandpapir.	  Vores	  hypotese	  er,	  at	  forbehandling	  at	  huden	  med	  disse	  teknikker	  kan	  øge	  PpIX	  

fluorescensen	  i	  huden	  i	  forhold	  til	  ikke-‐forbehandlet	  hud.	  

	  

Primære	  effektmål:	  	  

PpIX	  fluorescensdannelse	  i	  huden.	  	  

	  

Sekundære	  effektmål	  	  

Smerteintensitet	  under	  behandlingen.	  

Efterfølgende	  kliniske	  PDT	  respons	  i	  huden	  vurderet	  på	  dag	  1,	  3	  og	  7	  efter	  behandlingen.	  	  

	  

	  
Metode	  
Dette	  er	  et	  randomiseret	  klinisk	  studie	  med	  intraindividuelt	  parret	  design,	  hvor	  hver	  deltager	  

fungerer	  som	  sin	  egen	  kontrol.	  Forsøget	  udføres	  på	  12	  raske	  forsøgspersoner	  på	  en	  

behandlingsdag	  der	  varer	  5	  timer	  og	  efterfølgende	  tre	  kontrolbesøg	  henholdsvis	  1,	  3	  dage	  og	  7	  

dage	  efter	  behandlingen.	  
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Fremmødeoversigt	  
Besøg	  #	   Varighed	   Tidspunkt	   Procedure	  
Nr.	  0	   ½	  time	   Før	  start	  af	  undersøgelse	   Egnethed	  til	  deltagelse	  
Nr.	  1	   5	  timer	   Dag	  0	   PDT	  behandling	  
Nr.	  2	   ½	  time	   Dag	  1	   Kontrolbesøg	  
Nr.	  3	   ½	  time	   Dag	  3	   Kontrolbesøg	  
Nr.	  4	   ½	  time	   Dag	  7	   Kontrolbesøg	  

	  

	  

Interventioner:	  

På	  øverste	  del	  af	  ryggen	  optegnes	  16	  forsøgsfelter,	  der	  hver	  især	  måler	  3	  x	  2	  cm.	  Rækkefølgen	  af	  

felterne	  på	  ryggen	  afgøres	  ved	  lodtrækning.	  

Før	  påsmøring	  af	  MAL	  forbehandles	  huden	  med	  henholdsvis	  1)	  nåle,	  2)	  ablativ	  laserbehandling,	  3)	  

non-‐ablativ	  laserbehandling,	  4)	  slibning	  med	  sandpapir,	  5)	  afskrabning	  med	  skarpske	  eller	  6)	  ingen	  

forbehandling	  (kun	  MAL).	  For	  hver	  af	  interventionerne	  anvendes	  tre	  grader	  af	  behandling:	  mild,	  

moderat	  og	  kraftig.	  MAL	  smøres	  på	  alle	  felter	  og	  afdækkes	  med	  folie	  of	  lystæt	  plaster.	  Efter	  3	  

timer	  fjernes	  afdækningen	  på	  samtlige	  felter,	  overskydende	  creme	  tørres	  af,	  og	  der	  belyses	  med	  

rødt	  diodelys	  (Aktilite	  CL128;	  Galderma,	  Frankrig).	  Den	  totale	  lysdosis	  er	  37	  J/cm2,	  som	  bliver	  givet	  

på	  9	  minutter.	  	  

	  

1) 	  Nåleprik:	  Der	  anvendes	  DERMAROLLER	  SYSTEM	  (DRS),	  1	  mm	  lange	  nåle.	  Ved	  mild	  

behandling	  rulles	  DRS	  én	  gang	  henover	  testfeltet,	  ved	  medium	  behandling	  rulles	  to	  gange	  

henover	  testfeltet,	  og	  ved	  kraftig	  behandling	  rulles	  tre	  gange	  henover	  testfeltet.	  

	  

2) Ablativ	  laserbehandling:	  Der	  anvendes	  en	  10,600	  nm	  fraktioneret	  CO2	  laser	  system	  (GME	  

DotScan	  10	  600,	  GME	  German	  Medical	  Engineering	  GmbH),	  som	  er	  internationalt	  godkendt	  

og	  CE-‐mærket	  udstyr.	  Laserbehandlingen	  udføres	  efter	  normal	  praksis	  og	  

markedsføringstilladelse.	  Der	  anvendes	  tre	  grader	  af	  behandlingen.	  	  
	  

3) Non-‐ablativ	  laserbehandling:	  Der	  anvendes	  en	  1,540	  nm	  Erbium:	  Glass	  NAFL	  StarLux-‐

500TM	  med	  Lux1540XD	  håndstykke	  (Palomar	  Medical	  Technologies,	  Inc.,	  Burlington,	  MA,	  
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USA),	  som	  er	  internationalt	  godkendt	  og	  CE-‐mærket	  udstyr.	  Laserbehandling	  udføres	  efter	  

normal	  praksis	  og	  markedsføringstilladelse.	  Der	  anvendes	  tre	  grader	  af	  behandlingen.	  

	  

4) Slibning	  med	  sandpapir:	  Der	  anvendes	  følgende	  type	  sandpapir:	  Unilect	  Abrasive	  Pads	  for	  

Skin	  Preparation	  UM-‐2121	  (Farnham	  Business	  Centre,	  Surrey,	  Storbritannien).	  Ved	  mild	  

behandling	  slibes	  huden	  én	  gang,	  ved	  moderat	  behandling	  to	  gange,	  og	  ved	  kraftig	  

behandling	  tre	  gange.	  	  

	  

5) Afskrabning	  af	  huden:	  Der	  udføres	  overfladisk	  afskrabning	  af	  huden	  med	  skarpske.	  Ved	  

mild	  behandling	  curreteres	  huden	  jævnt	  og	  homogent	  én	  gang,	  ved	  moderat	  behandling	  to	  

gange,	  og	  ved	  kraftig	  behandling	  tre	  gange.	  

	  

6) MAL	  (kontrol):	  MAL-‐kontrolfeltet	  har	  cremen	  på	  i	  3	  timer.	  

	  

Lægemidler:	  MAL	  (Metvix®,	  methyl	  aminolevulunat	  (160	  mg/g),	  Galderma,	  Frankrig).	  

	  

PpIX	  fluorescens	  måling:	  det	  vigtigste	  mål,	  PpIX	  fluorescens,	  bestemmes	  ud	  fra	  beregninger	  af	  

fluorescensbilleder	  optaget	  med	  et	  fluorescenskamera	  (Medeikonos	  PDD/PDT,	  Medeikonos	  AB,	  

Gøteborg,	  Sverige).	  Der	  tages	  fluorescensbilleder	  før	  påsmøring	  af	  MAL	  creme,	  efter	  henholdsvis	  

1,	  2	  og	  3	  timer	  samt	  efter	  belysning.	  	  

	  

Smerteregistrering:	  Smerte	  graden	  vurderes	  under	  hver	  af	  de	  fem	  forbehandlinger	  af	  huden	  og	  

under	  rødt	  lys,	  og	  scores	  på	  en	  VAS-‐skala	  med	  værdier	  fra	  0-‐10,	  hvor	  0	  er	  ingen	  smerte	  og	  10	  er	  

værst	  tænkelige	  smerte	  (se	  VAS	  skema).	  

	  

Rødme:	  Rødme	  vurderes	  ved	  alle	  besøg	  ud	  fra	  følgende	  skala:	  0:	  Ingen	  rødme,	  (+):	  Akkurat	  synlig	  

rødme,	  +:	  Rødme	  med	  veldefinerede	  kanter,	  ++:	  Rødme	  og	  hævelse	  af	  huden.	  Rødme	  vil	  også	  blive	  

målt	  med	  Optimize	  Scientific	  (Chromo-‐Light,	  Espergærde,	  Danmark).	  	  
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Forskningsbiobank	  

Der	  oprettes	  ikke	  en	  biobank	  

	  

Forsøgspersoner	  

12	  raske	  forsøgspersoner.	  

Forsøgspersonerne	  udvælges	  efter	  følgende	  in-‐	  og	  eksklusionskriterier:	  

	  

Inklusionskriterier:	  

Raske	  individer	  	  

18	  år	  eller	  ældre	  	  

Informeret	  mundtligt	  og	  skriftligt	  samtykke	  	  

Lys	  hud,	  svarende	  til	  Fitzpatrick	  (FP)	  Hudtype	  I-‐III	  

Afholdelse	  fra	  solbadning	  og	  solarium	  mindst	  1	  måned	  inden	  forsøgsstart	  

Ingen	  modermærker,	  tatoveringer	  eller	  ar	  i	  behandlingsområderne	  	  

Fertile	  kvinder	  skal	  anvende	  sikker	  beskyttelse	  mod	  graviditet	  (p-‐piller,	  p-‐sprøjte,	  p-‐stav,	  p-‐ring,	  p-‐

plaster,	  spiral	  eller	  sterilisation)	  	  

Der	  skal	  foreligge	  medicinstatus	  ved	  undersøgelsens	  start	  	  

	  

Eksklusionskriterier:	  

Kendt	  allergi	  mod	  indholdsstoffer	  i	  MAL	  creme	  

Porfyri	  

Morfeaformt	  basalcellecarcinom	  

Tidligere	  tendens	  til	  tykke,	  hævede	  ar	  	  

Solbadning	  eller	  brug	  af	  solarium	  inden	  for	  den	  sidste	  måned	  

Aktiv	  hudsygdom	  i	  behandlingsområdet	  	  

Benyttelse	  af	  lokalbehandling,	  som	  kan	  påvirke	  behandlingen	  

I	  lokal	  eller	  systemisk	  behandling	  med	  fotosensibiliserende	  medicin	  

Graviditet	  og	  amning	  	  

Aktuel	  deltagelse	  i	  andre	  kliniske	  forsøg	  	  
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Deltagere	  som	  ikke	  skønnes	  at	  ville	  kunne	  følge	  behandlingsprotokollen	  (f.eks.	  demente,	  psykisk	  

syge,	  alkoholiserede	  m.fl.)	  	  

	  

Bivirkninger,	  risici	  og	  ulemper	  for	  forsøgspersonerne	  	  

MAL-‐PDT	  er	  godkendt	  behandling	  til	  hudkræft	  og	  forstadier	  dertil,	  og	  der	  er	  et	  godt	  kendskab	  

virkningen	  af	  behandlingen.	  Forsøgspersonens	  øjne	  vil	  under	  eksponering	  for	  laserbehandling	  og	  

belysning	  være	  dækket	  af	  godkendte	  beskyttelsesbriller.	  Laserbehandlingen	  kan	  være	  forbundet	  

med	  lokal	  smerte	  og	  ubehag,	  men	  laserbehandlingerne	  bruges	  i	  dette	  forsøg	  i	  lavere	  doser	  end	  

ved	  normal	  laserbehandling,	  idet	  de	  bruges	  som	  et	  instrument	  til	  at	  bryde	  hudens	  barriere,	  og	  ikke	  

til	  at	  opnå	  en	  egentlig	  behandlingseffekt.	  De	  anses	  derfor	  i	  denne	  sammenhæng	  for	  at	  uskadelige.	  

PDT	  kan	  være	  forbundet	  med	  lokalt	  ubehag	  eller	  smerte	  under	  belysningen,	  og	  som	  oftest	  svinder	  

efter	  belysningens	  ophør.	  Ud	  over	  smerte	  under	  belysningen,	  medfører	  behandlingen	  også	  rødme,	  

hævelse	  og	  afskalning	  i	  området,	  ligesom	  der	  ved	  udbredte	  hudforandringer	  kan	  opstå	  

sårdannelse	  (1-‐2%),	  som	  typisk	  heler	  i	  løbet	  af	  1-‐2	  uger.	  Pigmentforandringer	  i	  huden	  kan	  

forekomme	  efter	  behandlingen,	  særligt	  ved	  efterfølgende	  soleksponering.	  Pigmentforandringerne	  

svinder	  sædvanligvis	  1-‐3	  måneder	  efter	  behandlingen.	  Sjældent	  (<0,01%	  -‐	  0,6%)	  forekommer	  

nældefeber	  og	  kontaktallergi	  overfor	  behandlingen.	  Deltagerne	  vil	  blive	  observeret	  under	  

behandlingen.	  Reaktionerne	  kan	  muligvis	  være	  lidt	  kraftigere	  ved	  mekanisk	  forbehandling.	  Der	  er	  

ingen	  alvorlige	  kendte	  risici	  i	  forbindelse	  med	  kombination	  af	  laser	  og	  PDT,	  afskrabning	  af	  huden	  

og	  PDT,	  slibning	  af	  huden	  med	  sandpapir	  og	  PDT	  eller	  nåleprik	  af	  huden	  og	  PDT.	  Der	  forventes	  

ingen	  systemiske	  bivirkninger.	  Hvis	  der	  mod	  forventning	  opstår	  systemiske	  bivirkninger	  vil	  disse	  

blive	  anmeldt	  til	  Sundhedsstyrelsen	  og	  forsøget	  stoppes	  ved	  alvorlige	  bivirkninger.	  

	  

Økonomiske	  forhold	  

Initiativtager	  til	  projektet	  er	  forsøgsansvarlig	  professor,	  overlæge,	  dr.	  med.	  Merete	  Hædersdal.	  

Øvrige	  forskere	  på	  projektet	  er	  stud.	  med	  Christiane	  Bay,	  læge	  Katrine	  Togsverd-‐Bo	  og	  farmaceut	  

Catharina	  Lerche.	  Der	  ydes	  økonomisk	  støtte	  fra	  Galderma	  Nordic	  AB	  med	  et	  totalbeløb	  på	  i	  alt	  

50.000	  euro.	  Beløbet	  indbetales	  til	  en	  fondskonto	  på	  Bispebjerg	  Hospital,	  administreres	  af	  Merete	  

Hædersdal.	  Pengene	  anvendes	  til	  udgifter	  til	  forsøgspersoner,	  drift,	  overhead	  og	  personale.	  Der	  

gives	  ikke	  personlige	  honorarer	  til	  forskerne.	  Forsøgsansvarlige	  Professor	  Merete	  Hædersdal	  har	  
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ingen	  personlig	  økonomisk	  tilknytning	  til	  Galderma	  Nordic	  AB.	  Vederlag	  til	  forsøgspersonerne	  

udbetales	  forholdsmæssigt.	  

	  

Vederlag	  til	  forsøgspersoner	  	  

Hver	  forsøgsperson	  modtager	  som	  udgangspunkt	  1400	  kr.	  (i	  alt	  max	  7	  timer,	  ca.	  200	  kr.	  pr.	  time)	  

som	  ulempegodtgørelse	  på	  grund	  af	  forsøgets	  tidsmæssige	  udstrækning.	  Beløbet	  er	  skattepligtigt	  

B-‐indkomst.	  

	  

Offentliggørelse	  af	  resultater	  	  

Både	  positive,	  negative	  og	  inkonklusive	  data	  publiceres.	  Der	  planlægges	  offentliggørelse	  i	  

internationalt	  anerkendte	  tidsskrifter	  og	  ved	  kongresser.	  Førsteforfatter	  på	  artikler	  er	  som	  

udgangspunkt	  stud.	  med.	  Christiane	  Bay.	  	  

	  

Videnskabsetisk	  redegørelse	  	  

Non-‐melanom	  hudcancer	  og	  forstadier	  hertil	  er	  hyppigt	  forekommende	  og	  ses	  med	  stigende	  

incidens.	  PDT	  er	  en	  kosmetisk	  skånsom	  behandlingsmetode	  til	  begge	  disse.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  opnå	  

så	  effektiv	  som	  mulig	  en	  behandling,	  hvorfor	  aktuelle	  undersøgelse	  er	  vigtig.	   

De	  raske	  frivillige	  forsøgspersoner	  kan	  ikke	  direkte	  drage	  fordel	  af	  forsøget,	  men	  er	  alle	  forud	  

for	  deltagelsen	  i	  projektet	  informeret	  grundigt	  om	  behandlingen,	  procedurer,	  forventede	  kliniske	  

hudreaktioner,	  forekomst	  af	  eventuelle	  bivirkninger	  og	  risici	  ved	  behandlingen	  samt	  om,	  at	  de	  på	  

et	  hvert	  tidspunkt	  kan	  trække	  sig	  ud	  af	  forsøget,	  uden	  at	  det	  vil	  få	  nogen	  konsekvenser	  for	  

personen.	  De	  milde	  hudgener	  som	  kan	  opstå	  ved	  behandlingen	  og	  besværet	  med	  fremmøde	  4	  

gange	  på	  Bispebjerg	  Hospital	  skal	  opvejes	  mod	  det	  perspektiv,	  at	  behandlingen	  af	  hudcancer	  kan	  

optimeres	  til	  gavn	  for	  et	  meget	  stort	  antal	  patienter.	  Det	  vurderes	  samlet,	  at	  den	  viden	  der	  opnås,	  

opvejer	  de	  ulemper	  og	  beskedne	  bivirkninger,	  der	  måtte	  være	  ved	  deltagelse	  i	  undersøgelsen.	  

Vedrørende	  forsikring	  og	  erstatningskrav	  følges	  dansk	  lovgivning.	  	  
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Hvervning	  af	  deltagere	  	  

Hvervning	  af	  deltagere	  foregår	  via	  annoncering	  i	  MOK	  (MedicinerOrganisationernes	  

Kommunikationsorgan),	  www.forsoegsperson.dk	  og	  opslag	  på	  hospitalet,	  Panum	  Instituttet	  og	  på	  

uddannelsesinstitutioner.	  Der	  henvises	  til	  retningslinjer	  for	  afgivelse	  af	  mundtlig	  

deltagerinformation.	  
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Bilag	  2:	  Deltagerinformation	  
	  

Information	  om	  Deltagelse	  i	  et	  sundhedsvidenskabeligt	  forskningsprojekt.	  

	  

Protokollens	  titel:	  Metoder	  til	  at	  optimere	  PpIX	  dannelse	  ved	  forskellige	  fysiske	  forbehandlinger	  

af	  huden	  før	  fotodynamisk	  terapi	  (PDT)	  

	  

Vi	  henvender	  os	  til	  dig	  for	  at	  spørge,	  om	  du	  vil	  deltage	  i	  et	  sundhedsvidenskabeligt	  

forskningsprojekt,	  der	  foregår	  på	  Bispebjerg	  Hospitals	  hudafdeling	  D-‐92.	  Før	  du	  beslutter,	  om	  du	  

vil	  deltage,	  skal	  du	  fuldt	  ud	  forstå,	  hvad	  projektet	  går	  ud	  på,	  og	  hvorfor	  den	  gennemføres.	  Vi	  beder	  

dig	  derfor	  om	  at	  læse	  de	  næste	  par	  sider	  og	  også	  om	  at	  læse	  det	  vedlagte	  materiale	  

”Forsøgspersonens	  rettigheder	  i	  et	  sundhedsvidenskabeligt	  forskningsprojekt”.	  

Hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  deltage,	  vil	  du	  på	  første	  behandlingsdag	  modtage	  uddybende	  mundtlig	  

information	  af	  en	  læge	  eller	  medicinstuderende.	  Her	  kan	  du	  også	  stille	  de	  spørgsmål,	  du	  har	  om	  

forsøget.	  Du	  er	  velkommen	  til	  at	  tage	  et	  familiemedlem,	  en	  ven	  eller	  en	  bekendt	  med	  til	  samtalen.	  

Beslutter	  du	  dig	  for	  at	  deltage	  i	  projektet,	  skal	  du	  efter	  gældende	  dansk	  lovgivning	  underskrive	  en	  

samtykkeerklæring.	  Husk,	  at	  du	  har	  ret	  til	  betænkningstid,	  før	  du	  beslutter,	  om	  du	  vil	  underskrive	  

samtykkeerklæringen.	  

Vi	  vil	  gerne	  understrege,	  at	  det	  er	  frivilligt	  at	  deltage.	  Du	  kan	  når	  som	  helst	  og	  uden	  at	  give	  en	  

grund	  trække	  dit	  samtykke	  tilbage.	  

	  

Hvis	  du	  vil	  vide	  mere	  om	  projektet,	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  Stud.	  med.	  Christiane	  Bay,	  

Hudafdelingen	  D-‐92,	  Bispebjerg	  Hospital,	  Bispebjerg	  Bakke	  23,	  2400	  København	  NV,	  tlf.	  3023	  

0443,	  e-‐mail:	  christianebay@gmail.com	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Kontaktperson	  

Stud.	  med.	  Christiane	  Bay,	  Hudafdelingen	  D92,	  Bispebjerg	  Hospital,	  Bispebjerg	  Bakke	  23,	  2400	  

København	  NV,	  Tlf.	  3023	  0443,	  e-‐mail:	  christianebay@gmail.com	  
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Projektansvarlig	  

Professor	  Merete	  Hædersdal,	  Dermato-‐venerologisk	  Afdeling	  D42,	  Bispebjerg	  Hospital.	  Tlf:	  3531	  

3155	  

	  

FORSØGSBESKRIVELSE	  

På	  Bispebjerg	  Hospitals	  hudafdeling	  benyttes	  fotodynamisk	  terapi	  (PDT-‐behandling)	  rutinemæssig	  

til	  behandling	  af	  forstadier	  til	  hudkræft	  og	  almindelig	  hudkræft.	  Huden	  med	  forstadierne	  påsmøres	  

methyl	  aminolevulinate	  (MAL)	  creme.	  Cremen	  optages	  i	  de	  syge	  celler	  og	  omdannes	  til	  et	  

lysfølsomt	  stof	  (Protoporphyrin	  IX,	  PpIX),	  som	  fluorescerer	  (lyser	  op).	  Dette	  lysfølsomme	  stof	  vil	  

ved	  belysning	  frigive	  stoffer,	  der	  ødelægger	  de	  syge	  hudceller.	  Effekten	  af	  PDT	  behandlingen	  

afhænger	  af	  mængden	  af	  PpIX	  fluorescensen	  der	  dannes	  i	  huden.	  

	  

Effektiviteten	  af	  PDT	  er	  desværre	  ikke	  altid	  optimal,	  og	  derfor	  vil	  vi	  gerne	  afprøve	  om	  et	  panel	  af	  

forskellige	  forbehandlinger	  af	  huden	  før	  PDT	  kan	  øge	  PpIX	  fluorescensen	  i	  huden.	  

	  

FORMÅLET	  MED	  FORSØGET	  

På	  raske	  forsøgspersoner	  ønsker	  vi	  at	  afprøve	  forbehandling	  af	  huden	  med	  henholdsvis	  små	  

nåleprik	  (microneedling),	  ablativ	  fraktioneret	  laser	  (AFXL),	  non-‐ablativ	  fraktioneret	  laser	  (NAFXL),	  

slibning	  med	  sandpapir	  (dermabrasion)	  og	  overfladisk	  afskrabning	  (curretage)	  for	  at	  undersøge,	  

om	  vi	  kan	  øge	  optaget	  af	  MAL	  creme	  i	  huden	  og	  dermed	  dannelsen	  af	  PpIX.	  Med	  dette	  vil	  man	  

kunne	  optimere	  PDT-‐behandlingen,	  så	  effekten	  af	  behandlingen	  øges.	  

	  

HVORDAN	  FORSØGET	  FOREGÅR	  

12	  raske	  forsøgspersoner	  skal	  deltage	  i	  forsøget.	  Behandlingen	  foregår	  på	  Bispebjerg	  Hospitals	  

hudafdeling.	  Deltagerne	  skal	  være	  over	  18	  år,	  af	  Skandinavisk	  afstamning	  (Hudtype	  I	  -‐	  III),	  og	  må	  

ikke	  være	  i	  behandling	  med	  medicin	  der	  svækker	  immunforsvaret	  og	  må	  ikke	  være	  allergisk	  

overfor	  MAL.	  Deltagerne	  må	  ikke	  have	  været	  på	  solferie	  eller	  taget	  solarium	  inden	  for	  den	  sidste	  

måned.	  

	  



33	  
	  
 
 

FORBEHANDLINGER	  AF	  HUDEN	  FØR	  FOTODYNAMISK	  TERAPI	  (PDT)	  	  
EudraCT	  2014-‐004600-‐30	  27-‐Nov-‐2014	  version	  2.2	  

	  

På	  behandlingsdagen	  optegnes	  16	  forsøgsfelter	  på	  ryggen,	  hvor	  der	  vil	  blive	  trukket	  lod	  om	  hvilke	  

felter	  der	  skal	  have	  de	  forskellige	  forbehandlinger.	  Et	  felt	  bruges	  som	  kontrol.	  Kanten	  af	  

behandlingsområderne	  markeres.	  MAL	  cremen	  påsmøres	  på	  alle	  felterne	  og	  dækkes	  til	  med	  lystæt	  

plaster.	  Efter	  3	  timer	  fjernes	  overskydende	  creme	  i	  felterne	  og	  belysning	  med	  rødt	  lys	  påbegyndes.	  

Belysningen	  med	  rødt	  lys	  tager	  9	  minutter.	  Denne	  behandlingsdag	  tager	  ca.	  5	  timer.	  Du	  skal	  møde	  

op	  til	  et	  kontrolbesøg	  1	  dag	  efter	  samt	  3	  og	  7	  dage	  efter	  behandlingen	  (se	  fremmødeoversigt).	  

	  

Fremmødeoversigt	  
Besøg	  #	   Varighed	   Tidspunkt	   Procedure	  
Nr.	  0	   ½	  time	   Før	  start	  af	  undersøgelse	   Egnethed	  til	  deltagelse	  
Nr.	  1	   5	  timer	   Dag	  0	   PDT	  behandling	  
Nr.	  2	   ½	  time	   Dag	  1	   Kontrolbesøg	  
Nr.	  3	   ½	  time	   Dag	  3	   Kontrolbesøg	  
Nr.	  4	   ½	  time	   Dag	  7	   Kontrolbesøg	  

	  

I	  forbindelse	  med	  belysningen	  kan	  du	  føle	  en	  brændende	  prikkende	  smerte.	  Du	  vil	  undervejs	  blive	  

spurgt	  om,	  hvor	  ondt	  det	  gør	  i	  de	  forskellige	  områder.	  Efter	  belysningen	  vil	  området	  være	  rødt	  og	  

lidt	  hævet,	  og	  der	  kan	  i	  nogle	  tilfælde	  opstå	  overfladiske	  sår.	  Rødmen	  kan	  bestå	  i	  op	  til	  en	  uge,	  hos	  

enkelte	  endnu	  længere.	  Pigmentforandringer	  kan	  også	  forekomme,	  særligt	  ved	  efterfølgende	  

soleksponering.	  Disse	  forandringer	  svinder	  sædvanligvis	  1-‐3	  måneder	  efter	  behandlingen.	  

Behandlingen	  medfører	  ikke	  ar.	  

	  

ER	  DER	  NOGEN	  RISIKO	  VED	  AT	  DELTAGE	  I	  FORSØGET	  

Vi	  mener	  ikke,	  der	  er	  nogen	  fare	  ved	  at	  deltage	  i	  dette	  forsøg.	  PDT	  med	  MAL	  bruges	  allerede	  som	  

standardbehandling	  til	  patienter	  med	  forskellige	  former	  for	  hudsygdomme.	  PDT	  kan	  være	  

forbundet	  med	  lokalt	  ubehag	  eller	  smerte	  under	  selve	  belysningen	  og	  i	  ringe	  grad	  herefter.	  

Behandlingen	  kan	  ligeledes	  føre	  til	  irritation,	  rødme	  og	  evt.	  sårdannelse	  i	  behandlingsområderne.	  

Der	  er	  planlagt	  et	  kontrolbesøg	  henholdsvis	  1,	  3	  og	  7	  dage	  efter	  behandlingsdagen,	  men	  hvis	  du	  

skulle	  opleve	  gener	  efter	  kontrolbesøget,	  er	  du	  altid	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  medicinstuderende	  

Christiane	  Bay	  på	  telefon	  3023	  0443	  eller	  e-‐mail:	  christianebay@gmail.com.	  	  
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Hvis	  der	  mod	  al	  forventning	  opstår	  uventede	  og	  uforudsigelige	  hændelser	  vil	  behandlingen	  

øjeblikkeligt	  blive	  stoppet,	  og	  du	  vil	  ikke	  deltage	  yderligere	  i	  forsøget.	  Samtidig	  vil	  hele	  forsøget	  

blive	  stoppet,	  hvis	  der	  i	  forbindelse	  med	  behandlingen	  opstår	  uventede	  og	  uforudsigelige	  

bivirkninger.	  Vi	  mener,	  at	  det	  er	  højst	  usandsynligt,	  at	  der	  vil	  opstå	  uventede	  bivirkninger	  som	  vil	  

medføre	  at	  forsøget	  må	  stoppes,	  idet	  PDT	  behandling	  med	  MAL	  og	  forbehandling	  med	  både	  

afskrabning	  af	  huden	  og	  laser	  er	  blevet	  anvendt	  i	  en	  årrække	  på	  afdelingen	  og	  sådanne	  

bivirkninger	  ikke	  er	  blevet	  observeret.	  Vi	  forventer	  heller	  ingen	  alvorlige	  bivirkninger	  ved	  

forbehandling	  af	  huden	  med	  sandpapir	  eller	  nåleprik,	  da	  disse	  betragtes	  som	  meget	  milde	  

forbehandlinger,	  og	  da	  ingen	  alvorlige	  risici	  ved	  disse	  metoder	  er	  kendt.	  

	  

UDELUKKELSE	  FRA	  OG	  AFBRYDELSE	  AF	  UNDERSØGELSEN	  

Hvis	  du	  ikke	  møder	  op	  til	  behandlingsdagen	  eller	  udebliver	  fra	  kontrolbesøget,	  kan	  du	  blive	  

udelukket	  fra	  yderligere	  deltagelse	  i	  undersøgelsen.	  Skulle	  der	  mod	  forventning	  opstå	  uforudsete	  

alvorlige	  bivirkninger	  til	  behandlingen,	  vil	  undersøgelsen	  blive	  afbrudt	  i	  sin	  helhed.	  

	  

NYTTE	  VED	  UNDERSØGELSEN	  

Du	  vil	  ikke	  direkte	  drage	  fordel	  af	  forsøget.	  De	  indsamlede	  data	  kunne	  bruges	  til	  at	  optimere	  

effekten	  af	  PDT	  behandling.	  Dette	  skal	  opvejes	  mod	  de	  milde	  hudgener,	  som	  kan	  opstå	  ved	  

behandlingen	  og	  besværet	  med	  fremmøde	  4	  gange	  på	  Bispebjerg	  Hospital.	  I	  værste	  tilfælde	  kan	  

dette	  forsøg	  medføre	  pigmentforandringer.	  Det	  vurderes	  samlet,	  at	  den	  viden	  der	  opnås,	  opvejer	  

de	  ulemper	  og	  beskedne	  bivirkninger,	  der	  måtte	  være	  ved	  deltagelse	  i	  undersøgelsen.	  

	  

ØKONOMI	  

Initiativtager	  til	  projektet	  er	  forsøgsansvarlig	  Professor	  Merete	  Hædersdal.	  Øvrige	  forskere	  på	  

projektet	  er	  medicinstuderende	  Christiane	  Bay,	  Farmaceut	  Catharina	  Lerche	  og	  læge	  Katrine	  

Togsverd-‐Bo.	  Der	  ydes	  økonomisk	  støtte	  fra	  Galderma	  Nordic	  AB	  med	  et	  totalbeløb	  på	  i	  alt	  50.000	  

euro,	  men	  firmaet	  har	  ingen	  indflydelse	  på	  opgørelse	  eller	  formidling	  af	  undersøgelsens	  resultater.	  

Der	  gives	  ikke	  personlige	  honorarer	  til	  forskerne.	  Forsøgsansvarlige	  Merete	  Hædersdal	  har	  ingen	  

personlig	  økonomisk	  tilknytning	  til	  støttegiver	  Galderma	  Nordic	  AB.	  Forsøgspersonerne	  modtager	  

vederlag	  for	  undersøgelsen.	  Vederlag	  udbetales	  forholdsmæssigt,	  således	  at	  hvis	  en	  forsøgsperson	  
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vælger	  at	  udgå	  af	  forsøget	  før	  tid,	  kompenseres	  denne	  med	  det	  beløb	  der	  svarer	  til	  den	  tid	  og	  

ulempe	  den	  pågældende	  har	  bidraget	  med.	  

	  

ADGANG	  TIL	  FORSØGSRESULTATER	  

Undersøgelsen	  påbegyndes	  i	  slutningen	  af	  2014.	  Når	  alle	  undersøgelsens	  deltagere	  er	  fundet	  og	  

behandlet,	  bliver	  data	  gjort	  op,	  og	  positive	  såvel	  som	  negative	  resultater	  offentliggøres	  i	  danske	  og	  

internationale	  videnskabelige	  tidsskrifter	  og	  evt.	  andre	  medier.	  Det	  forventes,	  at	  resultaterne	  

foreligger	  i	  starten	  af	  2015.	  

	  

BEHANDLING	  AF	  RESULTATER	  OG	  DATA	  

Alle	  oplysninger	  og	  resultater	  opnået	  i	  forbindelse	  med	  undersøgelsen	  vil	  blive	  behandlet	  

fortroligt,	  og	  vil	  kun	  blive	  benyttet	  til	  videnskabelige	  formål.	  Personlige	  oplysninger	  vil	  blive	  

beskyttet,	  og	  du	  sikres	  fuld	  anonymitet. I	  forbindelse	  med	  lovpligtig	  kontrol	  med	  forsøget	  kan	  

relevante	  myndigheder	  få	  adgang	  til	  oplysninger	  om	  forsøgspersonen,	  herunder	  har	  

Sundhedsstyrelsen	  adgang	  til	  patientjournaler.	  Myndigheden	  er	  underlagt	  tavshedspligt.	  

	  

YDERLIGERE	  OPLYSNINGER	  

Du	  kan	  søge	  yderligere	  oplysninger	  om	  forsøget	  ved	  at	  kontakte:	  

Medicinstuderende	  Christiane	  Bay	  

Hudafdelingen	  D-‐92,	  	  

Bispebjerg	  Hospital,	  Bispebjerg	  Bakke	  23,	  	  

2400	  København	  NV,	  	  

Tlf.	  3023	  0443	  e-‐mail:	  christianebay@gmail.com.	  

	  

	  


