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Overførsel af tarmbakterier Fecal Microbiota Transplantation (FMT) fra sunde donorer til patienter 

med forskellige sygdomme, er et nyt behandlingsprincip, der i øjeblikket forskes meget i på 

verdensplan. Dette gælder især i forhold til sygdomme, hvor der er fundet en sammenhæng imellem 

ændret tarmmikrobiota, og risiko for sygdom.  

Ved Colitis Ulcerosa er der også fundet sammenhæng mellem ændret tarmmikrobiota og sygdom, 

selvom årsagssammenhængen ikke er fuldt forstået.  

Foreløbige studier med FMT til patienter med Colitis Ulcerosa har vist en gavnlig effekt, men det er 

endnu usikkert præcist hvor effektiv behandlingen er, hvilke patienter der især kan hjælpes, samt 

hvordan behandlingen skal gives og om effekten er langtidsholdbar. 

I et samarbejde udgået fra Aleris-Hamlet Privathospital ved Ph.d. og overlæge Alice Højer 

Christensen samt FMT ekspert Stig Günther og Københavns Universitet ved professor Lars 

Hestbjerg Hansen, støttet af Innovationsfonden (ref. nr. 7076-00129B) og Hvidovre Hospital ved 

Ph.d. og overlæge Andreas Munk Petersen er der i de seneste år forsket i udviklingen af, og 

behandling med FMT-kapsler til mave-tarm lidelser. 

I et mindre studie viste brug af FMT-kapslerne til syv patienter med Colitis Ulcerosa en tydelig 

gavnlig effekt på patienternes symptomer samt nedsat sygdomsaktivitet ud fra afføringsprøver i den 

periode hvor patienterne modtog behandlingen svarende til resultater fra internationale studier. 

Internationalt er FMT-behandlingen hovedsageligt givet på anden vis vha. indhældninger ved 

kikkertundersøgelse gennem spiserør eller endetarm modsat ved kapsler, som vurderes mere 

skånsomt for patienterne. 

Næste skridt er derfor at undersøge om den gavnlige effekt kan genfindes i et større studie, hvor der 

også er en placebo gruppe. 

I det kommende Microhealth-forsøg der planlægges påbegyndt i løbet af efteråret 2019 vil effekten 

af daglig behandling med FMT-kapsler til patienter med Colitis Ulcerosa blive undersøgt. Studiet 

har modtaget støtte fra Colitis-Crohn Foreningen. Behandlingen består af 28 dages dagligt 

behandling med FMT eller Placebo-kapsler. Deltagerne, der vil være Colitis Ulcerosa patienter med 

aktivitet i deres sygdom, vil blive fulgt i samlet 6 måneder med lægesamtaler, to 

kikkertundersøgelser for at vurdere sygdomsgrad, samt blod- og afføringsprøver.  

Vi håber med dette forskningsprojekt at komme nærmere at kunne finde nye behandlingsmetoder, 

som vil kunne hjælpe patienter med Colitis Ulcerosa. I øjeblikket afventes myndighedsgodkendelse 

til produktion af kapslerne og påbegyndelse af studiet. Så snart forsøget er klar til at gå i gang vil 

dette blive annonceret via Colitis-Crohn Foreningen samt Aleris-Hamlets hjemmeside.  
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