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K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

Baggrund
Tidligere forsøg med Trichuris suis ova (TSO), som er mikroskopiske æg fra piskeorm, har i et 
mindre antal patienter vist, at denne behandling kan dæmpe sygdommen og reducere generne fra 
colitis ulcerosa med få og milde bivirkninger. Man ved også, at TSO kan ”om-programmere” og 
dæmpe særlige dele af patientens immunforsvar. Ideen er også at vise, at man ved at stimulere 
visse af tarmens naturlige mikroorganismer kan reducere andre uønskede mikroorganismer, som 
tænkes at være årsag til betændelse i tarmen. Behandlingen er nem at administrere, da TSO blot 
skal drikkes. Den tolereres godt, så den vil være et gavnligt og biologisk naturligt alternativ til 
patienter med colitis ulcerosa.

Har du colitis ulcerosa?

Din deltagelse
Forsøget er et lodtrækningsforsøg, som betyder, at halvdelen af patienterne får behandlingen, som 
er en væske uden smag med 7500 mikroskopiske æg (TSO) og den anden halvdel behandling 
uden TSO – såkaldt placebo. Som patient i studiet skal du møde til kontrol på Hvidovre Hospital 
hver anden uge og drikke 20 ml væske uden smag, som enten indeholder TSO eller blot væske 
(placebo). I forbindelse med hvert kontrolbesøg skal du aflevere afføringsprøver, have taget 
blodprøver og udfylde et spørgeskema omkring sygdomsaktivitet og livskvalitet. Deltagelse er mulig 
uanset dit tilknytningshospital (transportgodtgørelse ydes, hvis bopælen er mere end 30 km fra 
Hvidovre Hospital). Grundet COVID-19 situationen er der mulighed for at indtage forsøgsmedicinen 
på egen bopæl og have videokonsultation med hospitalet frem for personligt fremmøde.

For at kunne deltage skal du bl.a.: 
Være 18-75 år. Have moderat aktivitet i din colitis ulcerosa. Være villig til at få foretaget 2 
kikkertundersøgelser af den nederste del af tyktarmen (sigmoideoskopi). Være villig til at deltage i 
det halve år studiet varer. Hvis du er kvinde, må du ikke være/planlægge at blive gravid eller amme.
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