Forespørsel om å delta i studien for voksne

Kartlegging av sykdommen  autoimmun polyendokrinopati – kandidiasis –ektodermal dystrofi (APECED) i Norge

I en forskningsstudie ved Barneavdelingen, Akershus Universitetssykehus og Medisinsk avdeling, Haukeland sykehus vil vi kartlegge denne sykdommen i Norge. Vi spør nå deg om du kan tenke deg å delta.
Din lege/tannlege har formidlet denne forespørselen til deg fordi du enten har noen av de symptomene som er vanlige ved sykdommen eller fordi du har nære slektninger som har det.
Sykdommen kalles også autoimmunt polyendokrint syndrom type I. Den er arvelig og rammer ofte
flere organer. Vanligst er sviktende hormonproduksjon i biskjoldbruskkjertelen, i  binyrebarken og også kroniske soppinfeksjoner. Leverbetennelse, pigmentfrie flekker i huden, hårtap og forandringer i tannemaljen  kan også forekomme.
Tradisjonelt stilles diagnosen når man har to av de tre vanligste manifestasjonene. Mangler disse, kan diagnosen være vanskelig å stille. Vi ønsker  derfor å undersøke både de som fyller de tradisjonelle kriteriene og de man mistenker kan ha tilstanden. Nye symptomer kan komme gradvis og medføre endel sykelighet før riktig diagnose blir stilt.

Ved hjelp av antistoffmålinger og genetiske analyser i blodet kan man nå stille diagnosen sikrere. Dette innebærer at man kan gi en god oppfølging til de som har sykdommen og  starte riktig behandling tidlig.

Deltakelse er frivillig og behandlingen du får av din lege er den samme uansett om du velger å delta eller ikke. Deltakelse i studien innebærer at vi får benytte opplysninger fra din sykehusjournal og fra tannlege, samt at du fyller i et spørreskjema. Videre vil vi ta en blodprøve av deg for autoantistoffanalyse og for genetisk testing. Genetisk testing av friske slektninger vil skje i samarbeid med avdeling for klinisk genetikk som vil gi genetisk veiledning. I noen tilfeller kan det bli aktuelt å ta blodprøver ved ulike tidspunkter for å følge nivåene av autoantistoffer over tid. 
Alle opplysninger som gis vil bli behandlet konfidensielt, dvs at ingen utenom prosjektgruppen får tilgang til opplysningene.  
Publisering fra prosjektet vil bli gjort på en slik måte at det ikke er mulig å gjenkjenne enkeltpersoner.  Etter at prosjektet er ferdig er det ønskelig å oppbevare datamaterialet og blodprøver i en personidentifiserbar form for å kunne foreta en oppfølgningsstudie, planlagt innenfor en 10–årsperiode etter prosjektavslutning.
Behandlende lege vil bli informert om analyseresultaten for sine pasienter. Du kan, hvis du ønsker det, når som helst avbryte deltakelsen i studien. Dette får selvfølgelig ingen konsekvenser for den videre behandlingen av din sykdom. 
Tilkommer noen ekstra kostnader, kan disse etter nærmere avtale bli dekket av oss.

Studien er tilrådet av etisk komite og godkjent av Datatilsynet.
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