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2012/1484  CD 20 depletion med rituximab for pasienter med postinfeksiøs irritabel tarm – en pilot
studie 

Helse Bergen HFForskningsansvarlig: 
Trygve HauskenProsjektleder: 

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK vest) i møtet 20.09.2012. Vurderingen
er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10, jf. forskningsetikklovens § 4.

Prosjektomtale
B-cellene tilhører gruppen hvite blodceller og utgjør en viktig del av immunsystemet. Proteinet CD 20 finnes
på B-cellenes overfalte og hjelper til å optimalisere B-cellenes immunrespons. I en pågående studie ved
Haukeland universitetssykehus er det påvist forhøyet forekomst av B-celler og proteinet CD 20 hos
pasienter med irritabel tarmsyndrom etter giardia-infeksjon i 2004. Antistoffet rituximab endrer forekomst
av CD20 og dermed B-celler funksjonsnivå. Formålet med denne studien er å undersøke om behandling med
antistoffet rituximab kan lindre mage- og tarmplagene hos pasienter med påvist forhøyet forekomst av
proteinet CD20. 7-9 personer ønskes inkludert i pilotstudien. 

Vurdering 
Komiteen mener problemstillingen er interessant og har ingen innvendinger til protokollen.

Informasjonsskrivet
Informasjonsskrivet må forbedres slik at hensikten med studien, og hva den innebærer av risiko for den
enkelt, kommer tydeligere frem. For eksempel er rituximab forbundet med mange bivirkninger det må
opplyses om de viktigeste av disse.

Forskningsbiobank
Det biologiske materialet skal oppbevares i en tidligere godkjent generell forskningsbiobank 2012/553
«Gastrobiobanken», hvor ansvarshavende er Trygve Hausken. Komiteen har ingen innvendinger til dette,
men i informasjonsskrivet må det komme frem at materialet skal oppbevares for fremtidig bruk innen
formålet med den generelle biobanken. 

Statens legemiddelverk
Pilotstudien innebærer utprøving av legemiddelet rituximab på annen indikasjon en den opprinnelig er
godkjent for. Den planlagte bruken krever godkjenning av Statens legemiddelverk (SLV) og studien må
derfor godkjennes der.

Informasjonssikkerhet 



Forskningsdata skal lagres på Helse Bergen HF sin forskningsserver og oppbevares avidentifisert i fem år
etter prosjektslutt. Prosjektslutt er satt til 31.12.2013.

Vilkår
- Studien må godkjennes av Statens legemiddelverk.
- Informasjonsskrivet må forbedres. Revidert utgave må legges frem for REK.

Vedtak 
Prosjektet godkjennes på betingelse av at ovennevnte vilkår tas til følge.

Med vennlig hilsen 

Jon Lekven 
komitéleder 

Anne Berit Kolmannskog
sekretariatsleder 

Kopi til: postmottak@helse-bergen.no

Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK vest på eget skjema senest 30.06.2014. Prosjektleder skal sende
søknad om prosjektendring til REK vest dersom det skal gjøres vesentlige endringer i forhold til de
opplysninger som er gitt i søknaden, jf. helseforskningsloven § 11.

Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK vest. Klagefristen
er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK vest, sendes klagen videre til
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.


