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Godkendte projekter
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Dato
Projekttitel
2011-01-18
Prospektivt, åbent studie af ikke-kirurgisk behandling med collagenase clostridium histolyticum
Xiapex®

Komite(er)
Forsøgsansvarlig
H
Arne Borgwardt

2011-01-18
2011-01-18

Identifikation af nye bakterielle årsager til gastroenteritis
Prædiktiv værdi af Veristrat ved behandling af kræftpatienter med tyrosinkinasehæmere og
angiogenesehæmmere

H
H

Søren Persson
Ulrik Lassen

2011-01-18

Effekten af et synbiotikum af Lactobacillus acidophilus NCFM og cellobiose, på tarmfloraen og
kortkædede-fedtsyrer i tarmen.

H

Gabriella C. van Zanten

2011-01-18
2011-01-20

Unge rygere med astma: Ændring i inflammation og rygestop – effekt af Champix
Illness Management and Recovery (IMR). Et randomiseret forsøg og et kvalitativt studie til at
undersøge effekten af IMR-programmet

H
H

Christian Westergaard
Sofie Bratberg Jensen

2011-01-25
2011-01-25

Disponerende faktorer for kroniske smerter efter VATS kirurgi
Ændringer i det føtoplacentare kredsløb ved nedsænkning i vand. Et prospektivt case-kontrol
studium med casen som egenkontrol.

H
H

Kim Wildgaard
Niels Jørgen Secher

2011-01-25

Endotelfunktion før og efter opstart af systemisk antiinflammatorisk behandling hos patienter med
moderat til svær psoriasis.

H

Mette Gyldenløve

2011-01-26

EASY Early closure of temporary ileostomy - a randomized controlled trial. Tidlig versus sen
tilbagelægning af midlertidig ileostomi anlagt pga rektum resektion for kræft i endetarmen.

H

Jacob Rosenberg

2011-01-26
2011-01-31
2011-02-02
2011-02-02

Tandsundhed - Et genetisk associationsstudie i BSMB
Indendørs skydebaner og forhøjet bly niveau i blodet hos skytterne.
Vitamin D tilskud og mandlig infertilitet: et randomiseret dobbelt blindet studie
Måling af endotheliale funktion med perifer arteriel tonometri hos patienter med akut
subararaknoidalblødning

H
H
H
H

Mads Melbye
Kasper Grandahl
Martin Blomberg Jensen
Niels Vidiendal Olsen

2011-02-02

Udredning for mulig remifentanils virkning på en særlig udvalgt population

H

Søren Bache Larsen

2011-02-02
2011-02-03

Hyppighed og risikofaktorer for udvikling af refeeding syndrom
Et randomiseret forsøg til undersøgelse af tolerabiliteten af sondeformuleringer –

H
H

Jens Rikardt Andersen
Merethe Karlsborg

2011-02-04

en sammenligning mellem Isosource® Mix og standard-sondeformuleringer
Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok versus sårinfiltration versus placebo på smerter
efter åben prostatektomi, et dobbeltblindt randomiseret forsøg.

H

Birgitte Ruhnau

2011-02-07
2011-02-17
2011-02-17

Signalmolekyler fra den humane arbejdende krop og cancervækst
Amotio, nethindeløsning med fokus på funktion
Patient-rapporteret resultat, muskelstyrke, ledbevægelighed og balance, 2 år efter hofte-artroskopi
hos patienter med femoroacetabular impingement (FAI) – Et case-kontrol studie.

H
H
H

Bent Ejlertsen
Therese Krarup
Kristian Thorborg

2011-02-17
2011-02-17
2011-02-17
2011-02-17
2011-02-21

Randomiseret undersøgelse af den kliniske effekt af opstrapningsregimer ved sondeernæring.
Proteomprofil ved sekundær hjerneskade og efter neuroprotektiv behandling
Karakterisering humane mesenkymale stamceller fra navlesnorsstroma
Effekt af mælk og ost på fækal fedtudskillelse og blodlipider
The pathophysiology of breast cancer-related lymphoedema - investigations of the of the
circulatory system

H
H
H
H
H

Jens Rikardt Andersen
Walter Fischer
Roberto Oliveri
Mette Kristensen
Mads Radmer Jensen

2011-02-21
2011-02-22
2011-02-28
2011-02-28

Akkumulering af solcreme i huden ved gentagen applikation over dage.
Matriptase og hudens barrierefunktion
Undersøgelse af endotoxiner i humant blod fra raske personer
Et 12-ugers, multicenter-, multinationalt, randomiseret, dobbeltblindt, dobbelt-dummy, 2-armet,
parallelgruppeforsøg med det formål at sammenligne effekten af og sikkerheden ved Foster® 100/6
(beclometasondipropionat 100 µg plus formoterol 6 µg/aktivering), 2 pust b.i.d., kontra Seretide®
500/50 (fluticason 500 µg plus salmeterol 50 µg/aktivering), 1 inhalation b.i.d., hos patienter med
kronisk obstruktiv lungesygdom.

H
H
H
H

Hans Christian Wulf
Lone Skov
Erik Wind Hansen
Jørgen Vestbo

2011-03-01
2011-03-01

Optimering af behandlingen og forvaltningen af skizofreni i Europa.
Vurdering af sikkerhed og effekt af Moxidex øredråber til behandling af akut mellemørebetændelse
med øreflåd i øredræn

H
H

Birte Y. Glenthøj
Birte Lassen Brandelev

2011-03-01
2011-03-08
2011-03-21
2011-03-21
2011-03-21

Identifikation af eksponeringsmarkører for Ny Nordisk Hverdagsmad
Opstartsregimer ved sondeernæring hos patienter med hoved-hals cancer.
E. coli Nissle 1917 til fastholdelse af remission hos patienter med colitis ulcerosa.
Er fødselsdepression relateret til D-vitamin mangel under graviditeten?
MikroRNA i Epstein-Barr virus - associerede karcinomer

H
H
H
H
H

Lars Ove Dragsted
Jens Rikardt Andersen
Jens Rikardt Andersen
Nina Odgaard Nielsen
Jeppe Friborg

2011-03-22

Proteinomsætningen i afficerede muskler hos patienter med polymyalgia reumatika før og efter
behandling med glukokortikoid.

H

Frederik Kreiner

2011-03-22

Indsamling af vævsbiopsier fra skulderled til brug ved forskning i inflammatoriske ledsygdomme

H

Kirstine Roepstorff

2011-03-23
2011-03-23

Er plexiformt neurofibrom i øjenregionen patognomonisk for neurofibromatose type 1?
Vurdering af ascitesvæskens metaboliske aktivitet hos patienter med dekompenseret cirrose

H
H

Dorte Bechtold
Ulrik Becker

2011-03-29
2011-03-29

Hjernens iltning og metabolisme under anæstesi med tracheal intubation
Bestemmelse af GLP-1 receptorer i huden hos hudraske forsøgspersoner og patienter med psoriasis

H
H

Henning Bay Nielsen
Annesofie Faurschou

2011-03-29

Prognostisk betydning af inflammation, endothelial dysfunktion og metabolisk dysregulering for
udvikling af koronaratherosklerose og iskæmiske komplikationer.

H

Ulrik Abildgaard

2011-03-29

BEHANDLING AF NÆVUS FLAMMEUS MED ALEXANDRITE LASER (ALEX) OG PULSED DYE LASER (PDL)

H

Merete Hædersdal

2011-03-29
2011-01-26
2011-01-18

Det abdominale subkutane fedtvæv's lymfedrænage -basal niveau og postprandial dynamik.
Perfusions- og diffusionsstudier af oesophagus-ventrikel cancer
MASTCELLENS BETYDNING FOR DEN ASTMATISKE FÆNOTYPE

H
H,H
H,M

Jens Bülow
Martin Lundsgaard Hansen
Asger Sverrild

2011-01-26
2011-02-11

PRomPT, Post-MI Remodeling Prevention Therapy
Interventions studier med Isosteviol til belysning af dosis respons forhold samt langtidseffekt hos
personer med type 2 diabetes

H,M
H,N

Jesper Hastrup Svendsen
Kjeld Hermansen

2011-02-08

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multinationalt fase IIIb-forsøg med det formål
at vurdere den vedvarende kliniske effekt af og sikkerheden ved sublingual immunterapi indgivet
som en opløsning af birkepollenekstrakt i en dosis på 300 IR én gang om dagen til patienter, der
lider af rhinokonjunktivitis fremkaldt af birkepollen

2011-01-18

H,S,M

Hans-Jørgen Malling

HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFEKTION HOS HIV POSITIVE KVINDER I DANMARK: FOREKOMST OG
EFFEKT AF ANTIRETROVIRAL BEHANDLING

H,S,M,N

Anne-Mette Lebech

2011-01-31

Interfant-06. Et internationalt studie af behandlingen af akut lymfatisk og bifænotypisk leukæmi
hos børn under et år.

H,S,M,N

Birgitte Lausen

2011-03-28

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg af 52 ugers varighed til undersøgelse af
effekten af og sikkerheden ved GSK1605786A i vedligeholdelsen af remission hos forsøgspersoner
med Crohns sygdom.

H,S,M,N

Ole Haagen Nielsen

2011-02-17

Et dobbeltblindet, randomiseret, flerdosis parallelgruppeforsøg med rekombinant humant
parathyreoideahormon [rhPTH(1-31)NH2] tabletter, eller placebotabletter, sammenlignet med
ikke-blindet Forsteo® til postmenopausale kvinder med osteoporose.

H,S,N

Christence Stubbe Teglbjærg

2011-03-01

En randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, sammenlignende fase 3 multicenter
undersøgelse til evaluering af sikkerheden og effekten af BA058 til injektion til forebyggelse af
knoglebrud hos ambulante postmenopausale kvinder med svær osteoporose og risiko for
knoglebrud

H,S,N

AnneSofie krogsaa

2011-03-01

Vurdering af effektivitet, sikkerhed og tolerabilitet af tapentadol PR sammenlignet med en
kombination af tapentadol PR og pregabalin hos forsøgspersoner med svære lænderygsmerter med
en neuropatisk smertekomponent

H,S,SJ

Michael Rud Lassen

2011-01-19

Kort titel: OPUS Skolemadsprojektet

H,SJ

Kim Fleischer Michaelsen (Christian
Mølgaard)

H,SJ

Lise Tarnow

Lang titel: OPUS (OPtimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk
Hverdagsmad) Skolemadsprojektet
2011-02-17

Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe-, fase 3 multicenterforsøg til
evaluering af sikkerheden og effektiviteten ved dapagliflozin hos personer med type 2 diabetes med
utilstrækkeligt kontrolleret hypertension, der behandles med en angiotensinkonverterende
enzymhæmmer (ACEI) eller angiotensinreceptorblokker (ARB) og et yderligere antihypertensivt
lægemiddel

2011-01-07

Effekten af opfølgende ernæringsintervention efter udskrivelse til den underernærede geriatriske
patient

2011-01-11
2011-01-11

ESDH 1-10-72-61-13
Lynhurtig Måling af Depression ved fMRI
Langvarig CO2-genånding vha. åndedrætsmaske som behandling af kronisk idiopatisk
hyperventilation (IHV) – et pilotstudie

M

Jette Lindegaard Pedersen

M
M

Donald Frederick Smith
Ronald Dahl

2011-01-19
2011-01-25

Relation mellem træningskarakteristika og overbelasningsskader hos uerfarne løbere
Et 40 ugers randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg til vurdering af
effekten og sikkerheden ved Ritalin® LA i behandlingen af voksne patienter med ADHD, der startede
i barndommen

M
M

Martin Lind
Torben Arngrim

2011-01-27

Undersøgelse af 6 uger verssus 6 måneders 3-stofsbehandling efter DES-implantation

M

Michael Mæng

ESDH 1-10-72-29-13

2011-01-27

ESDH 1-10-72-164-12

M

Mikael Thastum

2011-01-27
2011-01-27

Evidensbaseret behandling for børn og unge med en angstlidelse
Tidlig mobilisering efter PCI - Et pilotprojekt
Genetiske faktorer og behandlingssucces

M
M

Ann Bach Jensen
Mikael Thastum

2011-02-01
2011-02-02

ESDH 1-10-72-109-13
Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling
Dyb sedation med spontan respiration kombineret med lokalanalgesi kontra generel anæstesi til
gynækologiske patienter på Dagkirurgisk Center på Regionshospital Horsens.

M
M

Nikolai Hoffmann-Petersen
Gunnar Møllegaard Madsen

2011-02-04

ESDH 1-10-72-198-12
Karakterisering af endogene retrovirus’ rolle i forbindelse med Systemisk Lupus Erythematosus
(SLE).

M

Bjørn Nexø

2011-02-08

ESDH 1-10-72-44-12
Kan undersøgelse af interdigitale nerver i fødderne øge den diagnostiske sensitivitet af den
nerveledningsundersøgelse ved polyneuropati?

M

Hatice Tankisi

2011-02-08
2011-02-10
2011-02-11

Biofunktionelle kulhydraters effekter på det metaboliske syndrom
Th17-cellers involvering i forløbet af akut alkoholisk hepatitis.
DEFEND-1 langsigtet opfølgning:

M
M
M

Merete Lindberg Hartvigsen
Sidsel Støy
Jens Sandahl Christiansen

- Et studie af genetikken bag børns angst og faktorer af betydning for behandlingsrespons

Durable-Response Therapy Evaluation for Early or New Onset Type 1 Diabetes
Forlængelsesundersøgelse

2011-02-11

Study Protocol: TRX4_DM_008_WW_10
Tilbage til hverdagsliv efter hjertesygdom – Undersøgelse af effekten af fysisk træning i
hjerterehabilitering

M

Mette Krintel Petersen

2011-02-11

ESDH 1-10-72-322-12
Kan telemedicinsk hjemmeblodtryks måling bedre blodtryksbehandling i almen praksis?
Telemedicinsk hjemmeblodtryksbehandling:

M

Nikolai Hoffmann-Petersen

Effektivitet, livskvalitet og omkostningseffektivitet

2011-02-17
2011-02-23

Bøn og smerte: Et kontrolleret fMRI-studie
ESDH nr. 1-10-72-31-15

M
M

Else-Marie E. Jegindø
Lars Iversen

2011-03-10

Signaltransduktion og genekspression ved psoriasis: Identifikation af nye behandlings targets
Effekt af valleprotein versus placebo på protein-syntese efter excentrisk versus koncentrisk
styrketræning.

M

Kristian Vissing

2011-03-11
2011-03-11

Kapillærrekruttering i armens fleksormuskler under hhv. hvile og arbejde hos raske individer
”Pulserende elektromagnetisk felt (PEMF) til behandling af postoperative smerter efter
mammakirurgi”.

M
M

Leif Østergaard
Mille Sværdborg

2011-03-18

Undersøgelse af virus-udskillelse i sæd fra fertilitetspatienter

M

Maja Døvling Kaspersen

M

Hans Lou

M

Martin Bjerregård Pedersen

M

Ole Norling Mathiassen

M

Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen

M

Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen

2011-03-25

ESDH 1-10-72-583-12
Et ikke kontrolleret åbent fase III-multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af BAY 818973 på børn med svær hæmofili A i profylaktisk behandling

M

Niels Clausen

2011-01-06
2011-03-18

ESDH 1-10-72-384-12
Canonic Studiet
Kan behandling med lavmolekylært heparin under graviditet med intrauterin væksthæmning øge
fostervæksten?

M,H
M,H

2011-03-23
2011-03-23

2011-03-23
2011-03-24

2011-03-24

ESDH 1-10-72-611-12
Undersøgelse over hvordan hjernen arbejder når man tænker på sig selv.
ESDH 1-10-72-157-12
Identifikation af klinisk-patologiske og biologiske parametre med sigte på en bedre diagnostik,
prognosticering og behandling af primært systemiske perifere T-celle lymfomer
ESDH 1-10-72-392-12
Katederbaseret renal denervering hos patienter med behandlingsresistent essentiel hypertension.
ESDH 1-10-72-327-12
Risiko for brystkræft hos unge danske kvinder: Fokus på miljøbelastende stoffer, genetisk
disposition, vestlig livsstil, hormonforstyrrelser og komorbiditet
Akronym: BC-PFC-risiko
Miljøgifte og graviditet: betydning for udvikling af barnet (FETOTOX)

ESDH 1-10-72-68-14

Niels Kristian Aagaard
Anne-Mette Hvas

2011-01-07

ESDH 1-10-72-426-12

2011-01-28

Et multinationalt fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til undersøgelse
af effekt og sikkerhed ved behandling med oralt MDV3100 hos patienter med progressiv
metastatisk prostatacancer, som ikke tidligere har modtaget kemoterapi, og for hvem androgen
deprivationsbehandling ikke har virket (PREVAIL)
ESDH 1-10-72-42-12

M,H,S

2011-02-23

ET IKKEBLINDET MULTICENTER- OG FASE III-FORSØG MED DET FORMÅL AT VURDERE SIKKERHEDEN
OG TOLERABILITETEN PÅ LANG SIGT VED 2 PERORALE DOSER AF CP-690,550 HOS
FORSØGSPERSONER MED MODERAT TIL SVÆR KRONISK PLAQUE-PSORIASIS.
ESDH 1-10-72-100-12

M,H,S,SJ

2011-03-23
2011-03-24

Intensiveret dosering af kemoimmunterapi med tidlig CNS-profylakse hos patienter under 65 år
med diffust storcellet B-cellelymfom i højrisikogruppen (aaIPI &#61619; 2) (NLG-LBC05) - "CHICforsøget - CHemoImmunotherapy with early CNS prophylaxis".
Effekten af dobutamin på postoperativ systolisk funktion og diastolisk deformering hos patienter
med koncentrisk hypertrofi af venstre ventrikel, der opereres for aortastenose
Lateralisering af musikalske færdigheder

M,H,N,SJ

Michael Borre

Lars Iversen

Judit Meszaros Jørgensen

M,M

Peter Juhl-Olsen

M,M

Line Gebauer Josefsen

M,N

Kjeld Hermansen

- effekten af unihemisfærisk hæmning og excitation på rytmiske og melodiske færdigheder
2011-02-11

2011-02-04
2011-03-18
2011-01-05

Interventions studier med Isosteviol til belysning af dosis respons forhold samt langtidseffekt hos
personer med type 2 diabetes
ESDH 1-10-72-32-14
Kliniske og genetiske undersøgelser af patienter med uforklaret hjertesvigt
SORT-OUT VI
ESDh 1-10-72-401-12
Test-retest stabilitet af MR scannings parametre - Et neuroimaging pilotstudie på raske frivillige.

M,S
M,S,N

Jens Mogensen
Leif Thuesen

N

Søren Dinesen Østergaard

2011-01-05

Aalborg fertilitetsstudie for kvinder - Måling af hormonforstyrrende stoffer i et reproduktivt
sundhedsstudie af danske kvinder, rekrutteret via Internettet.

N

Ellen Mikkelsen

2011-01-25

Karakterisering af HNPCC patienter med manglende ekspression af MLH1 og PMS2 ved analyse af
promoter regionerne og screening for mutationer i regulatoriske enzymer (p53).

N

Henrik okkels

2011-01-25

Validering af UVB/varme-sensibilisering i raske personer - et metodisk studie

N

Parisa Gazerani

2011-01-25
2011-02-02

Måling af smerter hos patienter med knæarthrose
Prospektiv studie til vurdering af proksimalt forankret (metafyse) ucementeret lårbenskomponent
til hoftealloplastik

N
N

Hans Chr. Hoeck
Poul T. Nielsen

2011-02-02
2011-02-14
2011-02-14

Mekanismer for muskelømhed og -smerte hos mennesker
Bækkenrelateret smerte – sensoriske og motoriske aspekter
Appendix - en ny in vitro metode til undersøgelse af patofysiologien ved viscerale smerter herunder også påvirkningen af lægemidler

N
N
N

Asbjørn M. Drewes
Thomas Graven-Nielsen
Anne Estrup Olesen

2011-02-14

Effekt af botulinum neurotoxin type A (BoNTA) på mekanisk følsomhed og nerveudløst (neurogen)
karudvidelse i tindingemusklen (musculus temporalis) hos raske mennesker

N

Parisa Gazerani

2011-02-14

Siddestilling og funktionsdygtighed hos mennesker med cerebral parese, del II

N

Erna Rosenlund Meyer

Akutte effekter af Elektrokonvulsiv Terapi (ECT) som tillæg til antipsykotika hos patienter med
skizofreni Et neurokognitivt og neuroimaging pilotstudie
Et proof-of-concept forsøg omkring virkningen af LY2828360 ved behandling af patienter med
osteoarthritisk knæsmerte.

N

René Ernst Nielsen

N

Hans Christian Hoeck

2011-03-02

Randomiseret undersøgelse af effekten af stødabsorberende indlægssål i støvlerne for
fodboldspillere på kunstbane

N

Søren Kaalund

2011-03-15
2011-03-17
2011-03-17

Forsøg med sitagliptin sammenlignet med liraglutid i behandling af type 2 diabetes
Langtidsfølger efter bakteriæmi
Bestemmelse af funktionelle MR-parametre hos patienter med Glioblastom før, under og efter
stråleterapi.

N
N
N

Hans-Henrik Lervang
Michael Dalager-Pedersen
Søren Ravn Laustsen

2011-03-17

Bestemmelse af fMRI-parametre, DTI-parametre, DWI-parametre og PWI-parametre ved 3 Tesla
MRI hos patienter, der for mere end 1år siden har modtaget strålebehandling mod cerebrum.

N

Søren Ravn Laustsen

2011-03-24
2011-03-25

DESKRIPTIVT STUDIE AF DIAFRAGMAS ARBEJDE UNDER FYSISK AKTIVITET
Undersøgelse af om kortvarig opvarmning af huden kan øge absorptionen fra et fentanylplaster

N
N

Søren Kjærgaard
Parisa Gazerani

2011-03-25

Kateter eller kirurgisk kikkert ablation som behandling af atrieflimren:
Et randomiseret forsøg med sammenligning af to invasive behandlinger hos patienter med
paroksystisk atrieflimren, henvist til en invasiv behandling for første gang.

N

Henrik Vadmann

”Effekt og betydning af korrigerende bevægelser i eftergiveligt sæde-ryg system hos unge med CP”
2011-02-25

2011-03-01

2011-03-04

Genetiske polymorfier i inflammatoriske cytokiner og deres relation til overlevelse og sygdomsrisiko
ved myelomatosis.

N,H

Hans Erik Johnsen

2011-03-15

Et 6-måneders, åbent, prospektivt, multicenter-, internationalt, eksplorativt forsøg med overgang til
fleksibelt doseret paliperidon palmitat hos patienter med skizofreni, som tidligere er behandlet
med perorale eller langtidsvirkende injicerbare antipsykotika uden succes.

N,H,M

Jimmi Nielsen

2011-01-25

Randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet undersøgelse af effekten af skopisk release af
peritendiet ved Achillestendinopati

N,M

Søren Kaalund

2011-03-18

Pregabalin til behandling af komorbid angst ved skizofreni

N,M

Ole Schjerning

2011-01-14
2011-01-14

- et dobbeltblindet randomiseret placebo kontrolleret forsøg.
Cirkulerende tumorceller ved cancer mammae - metastaserende.
Cirkulerende tumorceller ved cancer mammae - neoadjuverende.

S
S

Peer Horn
Peer Horn

2011-01-14

Karakterisering af glukosemetabolisme, kropssammensætningen og fedtmængden i blodet hos
personer med høj knoglemasse pga. forandringer i LRP5-genet.

S

Morten Frost Nielsen

2011-01-14

Adolescent Idiopatisk Skoliose – et genetisk epidemiologisk studie baseret på det Danske
Tvillingeregister.
Dansk titel:
Medfødt skoliose hos voksne- et genetisk epidemiologisk studie baseret på det Danske
Tvillingeregister.
Vægttabsintervention før planlagt total knæalloplastik, et randomiseret kontrolleret studie.
EFFEKT AF STYRKETRÆNING HOS PATIENTER MED POLYNEUROPATI ELLER AMYOTROFISK LATERAL
SCLEROSE SAMT UNDERSØGELSE AF GRUNDLÆGGENDE VIRKEMEKANISMER TIL UDVIKLING AF
ATROFI.
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EUFURO
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Ole Steen Bjerring
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Opfølgning af patienter som er radikalt reseceret for cancer oesophagi, cancer ventriculi eller
cancer pancreatis med Endoskopisk Ultralydsskanning (EUS) og PET-CT.
Det N-terminale propeptid af human procollagen type I (PINP) som vævs- og cirkulerende markør
for den stromale reaktions sværhedsgrad ved myelofibrose: et pilotstudium på biobankmateriale
(serum/plasma og knoglemarvsbiopsier) fra patienter med myeolofibrose og fra raske kontroller
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Molekylærbiologiske markører ved irinotecan kombineret med cetuximab eller panitumumab som
3. linje behandling til patienter med metastaserende colorectal cancer.
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Sekundær rekonstruktion med fedttransplantation efter operation for hudkræft på næsen.
Knoglestruktur og knoglestyrke evalueret ved Xtreme-CT skanning før og efter behandling af for
højt og for lavt stofskifte.

S
S

Philip Pfeiffer
Steen Bonnema

2011-02-09
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NICE study. Forsøg til evaluering af intermitterende neurogen claudicatio.
Prædiktive og prognostiske markører ved avanceret ikke-småcellet lungecancer.
Prospektivt, randomiseret studie til sammenligning af perkutan vertebroplastik overfor – periost
infiltration af lidocain – som smertelindrende behandling af osteoporotiske brud i bryst- og
lænderyg. Eudract nr. 2010-024050-10.
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KV1.3 og KCa3.1 kanaler som en diagnostisk og prognostisk markør for bedre individuel kontrol
med Colitis Ulcerosa.
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Undersøgelsen af 100-årige født i 1911 og 1912.
Individuel fysisk træning og kognitiv vejledt aktivering for patienter med kroniske nakkesmerter –
en randomiseret kontrolleret studie, med 1 års opfølgning.
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Prospektivt studie af bivirkninger og effekt af Intensitetsmoduleret Radioterapi (IMRT) ved
lokalavanceret cancer recti.
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Stråleinduceret hypothyroidisme ved behandling af hoved-halscancer.
Har D-vitamin tilskud betydning for patienter i behandling mod depression, undersøgt ved
lodtrækningsundersøgelse. Eudract nr.: 2010-023531-42.
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Connie Thurøe Nielsen
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Tyve års opfølgning af 219 patienter med adolecent idiopatisk skoliose- behandlede med operation
eller korset på Rigshospitalet i perioden 1983-1990.
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D-vitamin og kroniske lænderygsmerter.
Et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret, dobbeltdummy-, fase IV-, overkrydsningsforsøg med
det formål at vurdere påvirkningen af quetiapinfumarat med øjeblikkelig frigivelse (Seroquel IR®)
indgivet to gange dagligt og quetiapinfumarat i depotformulering (Seroquel XR®) indgivet én gang
dagligt om aftenen på den daglige, kognitive funktion hos forsøgspersoner med stabil
skizofreni.Eudract nr. 2010-020579-21
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Tidlig lukning af aflastende loop ileostomi efter LAR.
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Et randomiseret prospektivt studie.
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Et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 2a-forsøg med det formål at evaluere effekten af MEDI563 hos forsøgspersoner med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom og eosinofili i
sputum. Eudract nr. 2010-020127-52.
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International, prospektiv, dobbeltblind, 3-arms-sammenlignende, randomiseret,
placebokontrolleret fase IV-undersøgelse af effekten af vejledning og enten tranexamsyre eller
mefenamsyre eller placebo på behandlingen af blødning/pletblødning hos kvinder, der anvender
levonorgestrel-udløsende intrauterint indlæg (MIRENA) til kontraception. Eudract nr.: 2010020922-16.
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Prospektivt klinisk og molekylærgenetisk studie af personer med mitochondriel genforandring
mtDNA3243A>G.
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Anvendelse af 18F-FDG positron emission tomografi (PET) i den tidlige responsevaluering ved
diffust storcellet B-celle lymfom.
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TUNDRA-AF: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter-,
dosiseskaleringsforsøg til undersøgelse af virkningen af K201 på genoprettelse af sinusrytme hos
forsøgspersoner med nyligt opstået symptomatisk atrieflimren. Eudract nr. 2010-023101-35.
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Betydningen af Gener og Interaktioner mellem Risikofaktorer for Organskade ved Hypertension.
HyperGIRO.
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Michael Hecht Olsen
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Globalt forsøg for at vurdere tilføjelse af bevacizumab til carboplatin og paclitaxel som
frontlinjebehandling af epitelial ovariecancer, æggelederkarcinom eller primært peritonealt
karcinom (MO22923). Eudract nr. 2010-019525-34.
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Acadre 17/40824. Kliniske og genetiske undersøgelser af patienter med dilateret kardiomyopati.
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Udvikling af diabetisk retinopati og ændring af den retinale autoregulation efter ”gastric bypass”
kirurgi.
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Anvendelse af optisk kohærens tomografi til monitorering af non-invasiv behandling af nonmelanom hudcancer

SJ

Gregor B. E. Jemec
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Antistof respons og T celle respons mod MUC16 protein hos kvinder med ovariecancer
Betydning af teledermatologisk vejledning ved behandling af kroniske sår
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UNDERSØGELSE AF PATIENTER FØR, UNDER OG EFTER HÆMODIALYSE MED KONVENTIONELLE OG
AVANCEREDE EKKOKARDIOGRAFISKE TEKNIKKER.
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Den kliniske betydning af syre rebound: Reflukssymptomer efter 8 ugers behandling med PPI hos
patienter med funktionel dyspepsi.
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Anders Lødrup
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Sammenligning af sygdomsudvikling, samfunds- og pårørendebelastning samt spinalvæske
[rygmarvsvæske] biomarkører i en gruppe af yngre patienter overfor en gruppe af ældre patienter
med Alzheimer's Sygdom.
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Helene Grønning
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Konventionel- og kvantitativ Elektro-EncefaloGrafi (qEEG) og Cerebrospinalvæske (CSF) biomarkører
som differentialdiagnostiske redskaber og prediktorer for sygdomsprogression ved Mild Cognitive
Impairment (MCI) og Alzheimers sygdom (AD) blandt konsekutivt henviste patienter i tværfaglig
hukommelsesklinik
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Test af påsætning af injektionsport
Fysisk aktivitet hos børn med Juvenil Idiopatisk Artrit. Betydning for sygdomsaktivitet,
muskelstyrke, kropssammensætning og insulinfølsomhed.
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Nye Strategier for Diagnostik af Myeloproliferative Neoplasier Baseret på Betydningen af
Mesenchymale Stamceller hos patienter med Primær Myelofibrose, Post-Polycythaemisk
Myelofibrose og Post-Essentiel Thrombocytosis Myelofibrose
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