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Tarmens bakterieflora kan være medvirkende årsag til 
udvikling og forløb af sygdomme.  
 
Man har hos et stort antal psoriasisgigtpatienter kunnet 
påvise tarmbetændelse, som ikke umiddelbart giver gener 
fra maven, men som kan ses, hvis man tager vævsprøver 
fra tarmen og kigger på det i mikroskop.  
 
Patienter med psoriasisgigt mangler ofte flere af de 
"gode" tarmbakterier, der er vigtige for at immunforsvaret 
er i balance, og ikke konstant aktiveres og kommer ud af 
kontrol. 
  

Vi tror, at en overførsel af tarmbakterier kan vise sig at spille en afgørende rolle for at opnå 
bedre sygdomskontrol og øge chancen for at psoriasisgigten går i ro bl.a. ved at 
understøtte, at tarmens bakterieflora genvinder sin normale balance.  
 
En overførsel af tarmbakterier er en procedure, 
hvor en rask donors tarmbakterier overføres til 
tarmen på en patient med ubalance i tarmfloraen.  
 
I foredraget vil vi gennemgå symptomerne på 
psoriasisgigt og fremlægge vores 
forskningsprojekt om overførsel af tarmbakterie 
fra raske donorer til gigtramte psoriasispatienter.  
 
  
Psoriasisgigt er en kronisk, inflammatorisk 
gigtsygdom, der foruden involvering af hud og negle 
også rammer led og sener. Af endnu ukendte årsager 
retter immunforsvarets celler (betændelsesceller) sig mod kroppen selv, hvor ved der opstår en 
kronisk betændelse (inflammation) i et eller flere led og sener. Dette medfører smerter, hævelse og 
nedsat bevægelighed af det ramte område. Inflammationen skyldes en "forkert" aktivering af 
immunforsvarets betændelsesceller, der ellers under normale omstændigheder hidkaldes, når en 
infektion i kroppen skal bekæmpes. Trods mange teorier er det endnu ikke lykkes at finde 
forklaringen på, hvorfor disse celler pludselig begynder at angribe sener og led hos patienter med 
psoriasisgigt. 
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