APPROACH-studien:

Samarbeid for å utvikle retningslinjer for diagnostisering og
persontilpasset behandling

Hvorfor artrose?

Artrose er en degenerativ leddsykdom som ofte
påvirker knær, hofter, hender og ryggraden. På
verdensbasis anslås det at 9,6 % av menn og 18
% av kvinner over 60 år lever med artrose. Selv
om artrose hovedsakelig rammer eldre mennesker
kan også yngre mennesker og idrettsutøvere være
i faresonen.
Direkte og indirekte kostnader av artrose i EU er
allerede betydelige: Bare i Storbritannia er den
samlede kostnaden for hjelpemidler og utstyr,
medisiner, kirurgi og sykefravær anslått å tilsvare 1
% av bruttonasjonalproduktet pr. år.
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Ingen behandlinger tilgjengelige

Selv om det ﬁnnes et bredt spekter av
hjelpemidler og behandlinger som kan lindre
smerte og forbedre livskvaliteten, er det pr. i
dag ingen legemidler som kan stoppe eller
reversere utviklingen eller progresjonen av
artrose. Dette er delvis fordi sykdommen
ikke påvirker alle på samme måte, og de
mekanismene som fører til sykdom hos ulike
pasientgrupper er dårlig forstått.
Det er svært viktig at vi får en bedre forståelse
av artrose og at det utvikles bedre retningslinjer
for etablering av nye legemiddelstudier.
Dette er grunnen til at EU sammen med den
europeiske legemiddelindustrien har ﬁnansiert
APPROACH-prosjektet.
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vil de kombinere eksisterende biomedisinske
data fra mer enn 10 000 mennesker med og
uten artrose i en felles «sentral database».
Denne databasen vil bli brukt til å identiﬁsere
grupper av pasienter med lignende proﬁler
ved hjelp av programvare og komplekse
algoritmer (bio-informatikk). Det er mulig at
disse gruppene eller undergruppene kan
få god eﬀekt av bestemte behandlinger.
Ved bruk av eksisterende og nyutviklede
indikatorer på sykdom (biomarkører), vil disse
gruppene bli validert i en langsiktig klinisk
studie. Identiﬁsering av undergrupper av
denne sykdommen bør føre til økt utvikling
av medisiner og diagnostiske verktøy, slik
at mennesker med artrose kan få en mer
persontilpasset behandling.

Den kliniske APPROACH-studien

De inkluderte pasientene er en viktig del av
den europeiske kliniske APPROACH-studien.
APPROACH-studien vil ﬁnne sted i 4 land:
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Frankrike, Nederland, Norge og Spania.
Totalt vil ca. 250 pasienter delta, og de vil bli
observert over ﬁre besøk over en periode på
to år. Prosjektet vil fokusere på kneartrose –
en svært vanlig form av sykdommen, og en
viktig årsak til nedsatt mobilitet med stor

innvirkning på livskvaliteten. Denne formen for
artrose er perfekt for APPROACH-databasen
da den har blitt grundig undersøkt i store
grupper av pasienter. I tillegg er store mengder
standardiserte data, slik som røntgen- og MRbildemålinger, allerede tilgjengelig.

Råd fra pasienter

Helt siden starten av APPROACH har pasientrådet vært aktivt involvert i studiens design og
implementering. Pasientrådet har fra begynnelsen vært pasientene stemme, og har ivaretatt
deltagernes interesser i studien. Pasientrådet spiller også en viktig rolle i utviklingen av
kommunikasjonsmateriale, og er dermed direkte involvert i utarbeidelsen av dette ﬂyer.
Pasientrådet bidrar i hele forløpet av den kliniske studien. Son deltager er du en essensiell
del av prosjektet, og det er derfor viktig å høre om dine erfaringer i forskningsprosjektet og
kommunikasjonen omkring dette. Selvsagt kan du alltid diskutere personlige eller medisinske
spørsmål med studielege eller koordinator. Vi kan tenke oss også at du også ønsker å dele
dine tanker med andre pasienter, og i såfall vil vi gjerne høre fra deg.
Vennligst kontakt oss på patientcouncil@lygature.org. Alle e-poster vil videresendes til
medlemmer i pasientrådet.

www.approachproject.eu

Partnere

Tall og fakta

Hvem er involvert?
Deltakerland

25 partnere fra hele Europa og 1 partner fra USA
Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Spania,
Storbritannia. Sverige, Tyskland, USA, Østerrike

Startdato

Juni 2015

Sluttdato

Desember 2020

Bransjekoordinator
Fagkoordinator

GlaxoSmithKline
University Medical Center Utrecht

Kontaktinformasjon

Sentral ledelse av APPROACH-prosjektet leveres av en av partnerne, Lygature.
Hvis du har spørsmål om APPROACH-prosjektet generelt kan du ta kontakt på
approach@lygature.org.
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Forskningen som har gitt disse resultatene har fått støtte fra Innovative Medicines Initiative Joint
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