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Forord 
 
John F. Kennedy Instituttet er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet. Insti-
tuttets overordnede formål er forbedring af diagnostik, behandling, rådgivning og fo-
rebyggelse af medfødte handicap, specielt mental retardering, gennem forskning og 
udvikling. John F. Kennedy Instituttets særkende er en integration af diagnostik, råd-
givning og forskning med patientbehandling. Der lægges vægt på et integreret be-
handlingsforløb, idet hele spekteret af funktionsnedsættelsens genetiske og biologi-
ske baggrund samt sociale og psykologiske aspekter belyses og understøttes. Den 
viden, som skabes gennem forskning danner basis for højt specialiseret rådgivning 
og behandling, samt højt specialiserede genetiske laboratorieanalyser. Herved sker 
en vidensoverførsel fra forskning til praktisk diagnostik, som efterspørges af Kennedy 
Instituttets brugere.  
 
Årsrapporten redegør for de opnåede forskningsresultater i 1999 samt aktiviteterne 
vedr. diagnostik, rådgivning og behandling. Instituttets væsentligste forskningsområ-
der vedrører PKU (Føllings sygdom), Fragilt X syndrom og andre hyperaktivitetssyn-
dromer, medfødte sygdomme i energistofskiftet samt sygdomme i metalstofskiftet. 
Instituttet har i 1999 fortsat sit arbejde med påvisning og klarlæggelse af gendefekter 
ved PKU til dels i samarbejde med National Institute of Child Health and Human De-
velopment i USA. Endvidere har instituttet i samarbejde med Erhvervsfremmestyrel-
sen, Bioteknologisk Institut og firmaet Nilab samarbejdet om udvikling af mælkesyre-
bakterie, mhp. nye muligheder for behandlingen af PKU.  
 
For Fragilt X syndrom er der arbejdet med at etablere et center for Fragilt X, samt 
med vidensformidling i form af afholdelse af temadage og behandlingsmøder med 
medarbejdere i socialforvaltninger og sundhedssektoren. Hyperaktivitet er undersøgt 
såvel ved neuropsykologiske undersøgelser af børn og unge samt ved gennemførel-
se af et projekt med PET-scanning til karakterisering af receptorer ved ADHD (atten-
tion deficit hyperactivity disorder). Dette er et samarbejde med PET-centeret i Århus 
og Hammersmith Hospital i London.  
 
Menkes sygdom er en fejl metalstofskiftet (kobberstofskiftet) og John F. Kennedy In-
stituttet har igennem mange år været verdenscenter for diagnostik og forskning vedr. 
denne sygdom. I 1999 er der etableret nye analysemetoder, og arbejdet med de ba-
sale forhold vedr. den cellulære kobberpumpe. For medfødte sygdomme i energistof-
skiftet er der etableret nye laboratorieundersøgelser, specielt undersøgelser af ener-
gistofskiftet i muskelbiopsier. Der er taget initiativ til dannelse af et murstensløst cen-
ter mellem Kennedy Instituttet, Rigshospitalet og KAS Glostrup.  
 
I 1999 var 18 akademikere samt 10 TAP af 70 ansatte beskæftiget helt eller delvis 
med forskning og udvikling, svarende til i alt godt 18 forskerårsværk, repræsenteret 
ved godt 12 akademiske årsværk og 6 TAP årsværk. 
 
Der er produceret 35 artikler i nationale og internationale tidsskrifter heraf 28 i inter-
nationale tidsskrifter svarende til knap 3 tidsskriftsartikler pr. akademisk forskerårs-
værk. Der har været deltagelse i i alt 32 nationale og internationale møder og kon-
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gresser med præsentation af forskningsresultater. Der er i 1999 færdiggjort og for-
svaret 3 ph.d.-afhandlinger samt en doktordisputats.  
 
 
Der blev i 1999 i slutningen af året taget skridt til en konsulentundersøgelse mhp. at 
tilvejebringe et grundlag for en udviklingskontrakt for at forbedre økonomistyring og 
forbedre afrapportering af mål og resultater.  
 
Endelig skal nævnes, at der i 1999 blev oparbejdet et stort overskud i den indtægts-
dækkede virksomhed som udtryk for øget efterspørgsel efter instituttets diagnostiske 
ydelser. 
 
 
På direktionens vegne 
 
 
 
Karen Brøndum-Nielsen 
adj. prof., overlæge, dr.med. 
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Biokemisk afdeling 
(Afdeling for Metaboliske Sygdomme og Molekylær Genetik) 

 
 
 
Hovedformål og opgaver 
• At påvise og gennem rådgivning og behandling forebygge arvelige sygdomme i 

stofskiftet. 
 
• At give nuanceret hjælp til familier, socialforvaltninger og læger gennem diagno-

stik, rådgivning, forskning, oplysning, undervisning og publikationer. 
 
 
Mål og væsentligste resultater 
 
 
Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed 
 
1. Laboratorieundersøgelser 
 
For laboratorieundersøgelser kan der ikke umiddelbart drages parallel mellem udgif-
terne og antal, idet kostpriserne varierer meget for de forskellige undersøgelser. 
 
Afdelingens ordinære virksomhed viser et lille fald (7%) i det samlede analysetal, der 
dog stadig, for Biokemisk afdeling, er det næsthøjeste siden 1990, hvor afdelingens 
registrering startede. Faldet skyldes halvering af analysen tyrosin i blod, der udføres 
som led i diætbehandling af PKU. Mange års erfaring har vist, at tyrosinkoncentratio-
nen ved diætbehandling af PKU er stabil og normal. Yderligere er en analyse (udskil-
lelse af pteriner i urin) bortfaldet, idet vi nu udfører mutationsanalyser. Den frigjorte 
kapacitet har bl.a. været anvendt til en forbedret metode til påvisning af bindevævs-
produkter i urinen, der ophobes ved visse arvelige stofskiftesygdomme. Antallet af 
analyser inden for kerneområderne Energistofskiftet og DNA analyser ved Menkes 
sygdom samt ved PKU og beslægtede tilstande er steget.  
 
Stigningen i antallet af DNA analyser tilskrives, at dette nu tilbydes internationalt 
gennem databaserne EDDNAL og GeneTests. 
 
 
2. Kvalitetssikring 
 
Afdelingen har i 1999 deltaget i det europæiske kvalitetssikringsprogram ERNDIM, 
hvor afdelingen hvert kvartal modtager prøver med ukendt indhold af de komponen-
ter, laboratoriet analyserer samt den tilhørende sygehistorie. Afdelingen giver et 
skriftligt bud på diagnostik og behandling og præcisionen heraf opgøres årligt. I pro-
grammet deltager 120 europæiske centre og Instituttet placerer sig pænt. Afdelin-
gens analyser er nu registrerede i den af Amtsrådsforeningen, Sundhedsministeriet 
og Sundhedsstyrelsen oprettede database LabInfo. 
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En foreløbig opgørelse af variationen for 200 forandringer i Menkes genet er blevet 
publiceret og har vist store forskelle i forhold til det beslægtede Wilson gen. Endvide-
re er vores erfaringer med kobberanalyser på moderkagebiopsier siden 1983 blevet 
opgjort og resultaterne dokumenterer, at metoden til påvisning af Menkes sygdom er 
meget pålidelig uden risiko for at fejlklassificere et sygt barn som rask og med kun 
2% risiko for at fejlklassificere et rask barn som sygt. 
 
For år 2000 er det målet at finde et niveau for akkreditering, formentlig i samarbejde 
med Dansk Akkreditering (DANAK) under Erhvervsfremmestyrelsen. Det er yderlige-
re målet, at afdelingens analyse- og rådgivnings- og behandlingsprogram tilbydes 
over internettet via Instituttets hjemmeside samt LabInfo. I år 2000 er det målet, at 
LabInfo udbygges med indikationer for de enkelte analysetilbud, prøvetagning og for-
sendelse samt vejledning til fortolkning af analyseresultatet. Afdelingens tilbud bliver 
herved lettere tilgængeligt for landets rekvirenter og det er på længere sigt målet at 
afgive svar og behandlingstilbud hurtigere elektronisk. 
 
Som følge af den korte levetid for radioaktivt kobber ønsker afdelingen at etablere en 
ny biokemisk metode til påvisning af Menkes sygdom. Muligheden undersøges for at 
benytte radioaktivt sølv, der er biokemisk stærkt beslægtet med kobber og som har 
en lang levetid. Afdelingen vil i år 2000 etablere en metode til påvisning af fejl i det 
nært beslægtede Wilson gen. 
 
 
3. Rådgivning 
 
Biokemisk afdeling har ikke tidligere opgjort antallet af telefonrådgivninger og opgø-
relsen for 1999 er derfor mangelfuld, idet registreringen kom for sent i gang. Vi vil i år 
2000 systematisk registrere telefonrådgivningen i udvalgte måneder. Biokemisk afde-
ling har haft 3 familier henvist fra Jylland til rådgivning i forbindelse med sjældne ar-
velige stofskiftesygdomme. Biokemisk afdeling anser ethvert analysesvar for en råd-
givning, idet normale analyseresultater afføder forslag til supplerende analyser med 
baggrund i de angine symptomer for derigennem at nå en diagnose, genetisk rådgiv-
ning og evt. behandling. 
 
 
4. Medfødte sygdomme i energistofskiftet 
 
Instituttet har valgt at gøre en indsats for en hidtil upåagtet gruppe patienter, der har 
det til fælles, at de alle har en nedsat evne til at danne energi. (Fig. 1). Fejl i energi-
stofskiftet, også kaldet mitochondriesygdomme, rammer omkring 10-70 børn om året. 
Symptomerne kan være vidt forskellige og kan bl.a. omfatte psykisk udviklingshæm-
ning. Nogle patienter er hårdt ramt, og sygdommen kan føre til tidlig død. Andre har 
et mildere sygdomsforløb, og i nogle tilfælde giver det anledning til, at der bliver sat 
spørgsmålstegn ved om symptomerne er reelle. Sygdommens mangeartede udtryks-
former gør det ofte svært at stille diagnosen og dermed yde en optimal indsats over-
for patienterne og deres pårørende. 
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Fig. 1 
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Energi dannes gennem et samspil gennem vejrtrækning og optagelse af føde. De 
biokemiske processor, der fører til dannelse af energi, foregår i alle kroppens celler i 
de såkaldte mitochondrier. 
 
Som et socialmedicinsk institut har Instituttet ekspertise indenfor mange af de områ-
der, der er af betydning for helhedsindsats omkring denne gruppe patienter. Vi har 
derfor sat os som mål at være primus motor i etablering af et murløst landsdækkende 
center for mitochondriesygdomme, der kan opspore, diagnosticere og om muligt be-
handle denne patientgruppe samt rådgive omkring deres forskellige sociale og ud-
dannelsesmæssige problemer. Denne indsats bygger på instituttets mangeårige erfa-
ringer vedrørende PKU og Fragilt X syndromet samt inddrager ekspertise fra andre 
laboratorier og hospitalsafdelinger i landet. 
 
Dannelse af energi er en meget kompliceret proces, der kræver samspil af mange 
forskellige biokemiske processer, og hvis blot ét af disse led har en nedsat kapacitet 
kan det påvirke hele kroppens funktion eller det kan ramme enkelte organer og væv, 
der har et særligt stort iltforbrug eksempelvis musklerne, hjertet og hjernen. Disse 
processer styres af et meget stort antal gener (omkring 100), hvoraf de fleste nedar-
ves efter de sædvanlige regler (dvs. fra begge forældre), mens nogle specielle gener 
udelukkende arves fra moderen. De sidstnævnte udgør ca. 10% af de gener, som 
styrer energistofskiftet, og det er i dag muligt at undersøge for et begrænset antal 
genfejl ved en genetisk test på Rigshospitalet. Men der er lang vej til, at alle energi-
stofskiftets gener kan undersøges. På nuværende tidspunkt er det derfor nødvendigt 
at satse på enzymatiske metoder. 
 
De meget komplekse arvelige forhold er bl.a. årsagen til, at symptomer og sygdoms-
grad kan variere så stærkt og gøre den kliniske opsporing vanskelig. Symptomerne 
kan f.eks. vise sig som dårlig trivsel med muskelslaphed eller træthed ved fysisk ud-
foldelse, hjertesygdom, dårligt syn, svækket hørelse, migrænelignende hovedpine, 
psykisk udviklingshæmning, kramper og evt. hjerneskade. Mitochondriesygdomme 
kan give sig til kende allerede i barnealderen, men bliver ofte først diagnosticeret i 
puberteten eller i voksealderen, hvis symptomerne er mindre udtalte. Man gange har 
patienterne været igennem et meget belastende, der kan medføre indlæggelse på 
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psykiatriske afdelinger, inden en korrekt diagnose stilles. Det vil derfor være meget 
vigtigt at få fastlagt et godt undersøgelsesprogram til diagnosticering af mito-
chondriepatienter. 
 
Fig 2. 
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Instituttets mål er at dække et bredt spektrum af biokemiske undersøgelser. Vi har 
igennem flere år tilbudt screening for forhøjet mælkesyreproduktion i kroppen, hvilket 
kan være et tegn på fejl i energistofskiftet og hjælpe til at indkredse patienter, som 
skal videreundersøges. Der har i de senere år været en kraftig stigning i antallet af 
disse prøver, hvilket kunne tyde på en øget opmærksomhed omkring mitochondrie-
sygdomme (Fig 2). Vi søger konstant at udvide vores analysetilbud, og i 1999 har vi 
som planlagt (jfr. Virksomhedsregnskab 1998) etableret metoder til at måle dannel-
sen af acetonelignende stoffer i kroppen. Måling af disse stoffer kan ligeledes hjælpe 
til at skelne mellem mitochondriesygdomme og andre lidelser med lignende syg-
domssystemer. Vi har endvidere udviklet en række metoder, der kan måle dannelsen 
af energi i små muskelprøver og dyrkede hudceller. Vi udvider og forfiner hele tiden 
disse analyser, og målet for 2000 er at etablere flere metoder til måling af enzymer i 
den centrale del af energistofskiftet. I løbet af de næste fem år har vi planer om at 
inddrage andre stofskiftesystemer, som leverer brændstof til selve energidannelsen.  
 
Vi anser det for en vigtig opgave at udbygge den lægelige ekspertise omkring de 
medicinske aspekter, bl.a. indgående kendskab til sygdommenes udtryksformer og 
mulighederne for diagnosticering samt behandling. Denne ekspertise vil udvide vej-
ledningen af patienterne og deres familie samt vejledning af egen læge, hospitalslæ-
ger og sociale myndigheder. Det er derfor også vores mål for 2000 at få knyttet en 
fast læge til projektet. 
 
Fejl i energistofskiftet er ofte forbundet med store menneskelige omkostninger og 
livskvalitet og livslængde vil normalt også være nedsat for mindre hårdt ramte patien-
ter. Det er derfor vigtigt at udarbejde et støtteprogram, der tager hensyn til den enkel-
te patients behov, ligesom det er vigtigt at yde vejledning til andre lægelige og socia-
le instanser. I øjeblikket kan vi tilbyde individuel rådgivning og vejledning af familier,, 
hvor et eller flere familiemedlemmer er ramt af en mitochondriesygdom. Denne råd-
givning omfatter en genetisk risikovurdering samt vejledning i diætbehandling. Diæt-
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vejledning kan betyde en omlægning af kosten til en fedtrig og sukkerfattig kost eller 
omvendt, afhængig af det sted i stofskifte, hvor fejlen er opstået. Desuden kan et 
supplement af antioxidanter og bestemte være af værdi, da der ved fejl i energistof-
skiftet ofte flere "frie radikaler" end normalt. Af samme grund kan det være vigtigt at 
begrænse rygning, ligesom visse typer epilepsimedicin bør undgås. 
 
I år 2000 er det endvidere målet at udvide vores eksisterende analysetilbud ved etab-
lering af flere metoder til måling af enzymer i den centrale del af energistofskiftet. Så-
ledes vil vi opsætte metoder til måling af enzymer i den centrale del af energistofskif-
tet. Således vil vi opsætte metoder til måling af aktiviteten af kompleks V i respirati-
onskæden og de enkelte komponenter (E1-E3) af pyruvatdehydrogenase. Med hen-
blik på screening af patienter med mulig fejl i energistofskiftet påbegyndes etablering 
af en metode til måling af energiproduktionen i hvide blodlegemer. Det er endvidere 
vores mål at få tilknyttet en fast læge til projektet eventuelt i form af samarbejde. 
 
Vi planlægger desuden på længere at udvide tilbuddet til at omfatte en individuel 
neuropsykologisk vurdering af patienternes funktionsforstyrrelse og sociale funktion. 
Denne vurdering vil kunne danne udgangspunkt for en individuel behandlingsplan, 
der i samarbejde med primærkommunerne sikrer en optimal og realistisk pædago-
gisk og social udvikling. Som nævnt er patientgruppen meget heterogen, hvilket gør 
det nødvendigt, at vi etablerer et videnscenter, der kan hjælpe hjemkommunerne 
med en målrettet støttende indsats. Med en sådan indsats vil mindre hårdt ramte pa-
tienter kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
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Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
Biokemisk afdeling publicerede i 1999 14 artikler i internationalt anerkendte tidsskrif-
ter med bedømmere (referees). Afdelingen har dermed produceret 3 internationale 
publikationer/år/fastansat akademiker. Afdelingens 2 kontraktansatte projektforskere 
forventes at opnå patenter. Én patentansøgning er under udarbejdelse. Den ene for-
sker har opnået 1 europæisk og 3 amerikanske patenter. 
 
Målene for afdelingens tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed er styret af aktivi-
teter i ordinær virksomhed og satsreguleringspuljeprojektet. Overordnet er målene at 
afsløre årsager til fejl i phenylalaninstofskiftet og dermed beslægtede sygdomme, fejl 
i kobberstofskiftet og dermed beslægtede sygdomme samt fejl i energistofskiftet. 
 
Fejl i phenylalaninstofskiftet 
 
PKU (Phenylketonuri, Føllings sygdom) 
 
Den centraliserede PKU behandling gennem 33 år har udover ro og støtte for famili-
erne medført en enestående mulighed for at udforske sygdommens natur. Intensive 
studier af PKU-familier førte i 1980 til en disputats, hvori påvises en arveligt betinget 
variation i grad af sygdom. Grundlaget for gradinddelingen af PKU anvendes i dag 
internationalt, og disputatsen blev den direkte årsag til, at Instituttet efterfølgende del-
tog i isolering og karakterisering af genet, der er defekt ved PKU. 
 
I dag kendes ca. 400 forskellige mutationer i genet, hvortil Instituttet har bidraget med 
knap halvdelen. Hver mutation har sin indflydelse på enzymaktiviteten, og det er 
kombinationen af de to nedarvede mutante geners samlede indflydelse på enzymak-
tiviteten, der afgør graden af PKU. Dette blev endelig påvist ved et EU-støttet samar-
bejde med 11 europæiske PKU-centre, hvor Kennedy Instituttet som koordinator 
kortlagde sammenhængen mellem mutationer og sygdomsgrad hos 686 PKU-
patienter med 110 hyppigt forekommende mutationer. Denne sammenhæng er nu 
publiceret og gjort tilgængelig på en database, der giver mulighed for at forudsige 
graden af PKU ved 6500 forskellige mutationskombinationer. Med kendskab til den 
nyfødtes mutationer kan diætbehandlingen tilrettelægges optimalt fra spædbarnsal-
deren. 
 
Ovennævnte sammenhæng mellem mutationer, enzymaktivitet og grad af PKU blev i 
1999 yderligere belyst ved forsvaret af ph.d.-afhandlingen "In vitro expression analy-
ses of phenylalanine hydroxylase mutations associated with hyperphenylalaninemia 
in Denmark". Mutante gener blev indført i dyrkede celler og enzymaktiviteten målt 
ved cellernes omsætning af phenylalanin til tyrosin. Nogle mutationer medførte nul 
enzymaktivitet og i praksis har det vist sig, at patienter med to af disse mutationer har 
den svære form for PKU. Andre mutationer efterlader lidt enzymaktivitet, hvilket for-
klarer de mildere grader af sygdommen. Forsvaret af denne ph.d.-afhandling var et 
væsentligt mål for 1999. 
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I et samarbejde med National Institute of Child Health and Human Development 
(NICHHD) (USA) deltager Kennedy Instituttet i et amerikansk multicenterstudie af ef-
fekten for IQ af behandling ved PKU. 
 
I 1999 publicerede vi, at der er en sammenhæng mellem nedarvede mutationer, grad 
af PKU og IQ - jo sværere mutationer, des lavere IQ. Dette studie, der fortsætter i år 
2000, har blandt andet været muligt, fordi man i USA for 15 år siden afsluttede be-
handlingen i 7-12 års alderen. Studiet dokumenterer, at livslang behandling er nød-
vendig ved klassisk, svær PKU. En tilsvarende opgørelse af patienter behandlet på 
Kennedy Instituttet viser, at alle har en normal IQ, sammenlignelig med deres sø-
skende og uafhængig af de nedarvede mutationer og graden af PKU. I Danmark er 
alle patienter fortsat i behandling og i lyset af ovennævnte må vor behandlingsstrate-
gi betegnes som en succes. 
 
I 1999 blev det yderligere vist, at behandling nytter, også selvom den indledes sent 
(efter 3. levemåned) blot diæten følges nøje og overholdes livslangt. IQ stiger i gen-
nemsnit fra 65 til 98. 
 
I år 2000 undersøges yderligere udfaldet af graviditet hos kvinder med PKU. Studiet 
udføres dels som et amerikansk multicenterstudie i samarbejde med National Institu-
te of Child Health and Human Development (NICHHD), dels i et nordisk samarbejde. 
I Norden har man fortsat kontakt med alle kvinder med PKU, og kan derfor planlæg-
ge diætbehandlingen før graviditet. Dette er mindre hyppigt i USA. Ved ubehandlet 
PKU skades fostret (psykisk udviklingshæmning, lille hoved, hjertefejl). Det ønskes 
yderligere undersøgt, om udfaldet af graviditet hos kvinder med PKU afhænger af 
sværhedsgraden af det mutante gen, barnet arver. Studiet udføres i tæt samarbejde 
med professor Richard Koch og Colleen Azen, University of Southern California Me-
dical School og professor Harvey L. Levy og Susan Waisbren, Harvard Medical 
School og forventes publiceret primo 2001. Studiet er støttet af National Institute of 
Child Health and Human Development i 2000 med US$ 10.000. 
 
Tidlig diætbehandlings betydning for IQ, uddannelse, erhvervsvalg og psykosocial 
status: Studiet er en efterundersøgelse af ca. 100 personer med PKU inkluderet i 
The Phenylketonuria Collaborative Study i tiden 1967-1983. Det undersøges, hvilken 
betydning de nedarvede mutationer har haft for diætoverholdelse samt betydningen 
af diætophør ved 8, 10 og 12 års alderen for IQ, uddannelse, stilling, livssituation og 
socioøkonomiske status. De foreløbige resultater peger på, at livslang diætbehand-
ling er nødvendig ved svær grad af PKU for at opnå normal IQ og undgå betydelige 
psykiske og sociale problemer. Disse resultater vil sammen med resultaterne vedrø-
rende graviditet hos PKU-kvinder indgå i grundlaget for en konsensus konference, 
NIH (National Institute of Health) afholder i oktober 2000. Ved denne konference er 
det håbet på verdensplan at nå frem til fælles anbefalinger for screening, diagnostik 
og behandling af PKU. Projektet støttes i 2000 med US$ 25.000. 
 
Enkelte dårligt behandlede patienter med svær grad af PKU har normalt intelligens. I 
år 2000 ønskes det undersøgt, om disse patienter er beskyttet gennem nedsat trans-
port af phenylalanin fra blodet til hjernen. 
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Projektet "Udvikling af mælkesyrebakterier, der producerer phenylalanin-
nedbrydende enzymer" fortsætter støttet af Erhvervsfremmestyrelsen og i samarbej-
de med Bioteknologisk Institut og med Nilab A/S som erhvervspartner. Der er udar-
bejdet licensaftaler mellem samarbejdsparterne og målet for år 2000 er en patentan-
søgning. 
 
Samarbejdet med professor Lars Bolund og lektor Thomas G. Jensen, Institut for 
Human Genetik, Århus, om genterapi ved PKU fortsætter, og det er målet for år 2000 
at undersøge, om man kan udføre genterapi på dyrkede hudceller fra PKU-patienter, 
så de omsætter phenylalanin til tyrosin. På længere sigt er det målet at transplantere 
cellerne tilbage til patienten. 
 
Undersøgelse af andre gener, der har betydning for phenylalanins omdannelse 
Fire enzymer indgår i den videre omdannelse af phenylalanin over tyrosin til hjerne-
signalstoffet dopamin. Dopaminmangel giver parkinsonlignende symptomer. 
 
DOPA-responderende dystoni: Dystoni er en samlebetegnelse for sygdomme, der 
giver nedsat muskeltonus (muskelkraft). Der er flere årsager til disse sygdomme og 
familierne i Danmark har dannet Dansk Dystoniforening, ligesom der findes uden-
landske og internationale foreninger. Vi har påvist, at en enkel mutation i ovennævn-
te 4 gener medfører DOPA-responderende dystoni. Afdelingen har modtaget 40 prø-
ver fra danske og udenlandske familier og påvist en mutation hos halvdelen, hvilket 
medfører præcis diagnose, effektiv behandling med dopamin samt genetisk rådgiv-
ning, idet sygdommen er arvelig. Arbejdet er udført i samarbejde med en lang række 
udenlandske forskere og udføres af ph.d.-studerende Anne Romstad, der netop har 
afsluttet udarbejdelsen af en stor artikel, der nu er sendt til medforfatterne. Arbejdet 
støttes af Sygekassernes Helsefond, Fonden til Lægevidenskabens Fremme og No-
vo Nordisk Fond. 
 
Genetiske fejl i regeneration af hjælpeenzymet (co-enzymet) BH4: Enzymerne, der 
danner dopamin, anvender et hjælpeenzym (BH4), som omdannes til BH2 under dan-
nelsen af dopamin, men ved en simpel proces sørger et enzym for gendannelsen af 
BH4. Er der en genetisk betinget fejl i dette enzym, stopper dopamin syntesen. Sam-
tidig stopper syntesen af et andet vigtigt hjernesignalstof, serotonin, hvilket medfører 
en særdeles alvorlig tilstand med kramper og mental retardering. Tidlig diagnostik og 
korrekt behandling modvirker dette. I samarbejde med den tyrkiske gæsteforsker, 
læge Serap Kalkanoğlu har vi i 17 udenlandske familier fundet mutationer i det på-
gældende gen, en effektiv behandling er etableret og genetisk rådgivning tilbudt. En 
artikel er sendt til publikation. Gæsteforskerens ophold har været støttet af den dan-
ske stat. 
 
Parkinsons sygdom: Parkinsons sygdom skyldes en relativ mangel på dopamin. I de 
allerseneste år er fundet 2 gener, hvor mutationer medfører Parkinsons sygdom (α-
synuclein og parkin). I Århus er etableret et projekt, hvor parkin-genet undersøges for 
mutationer (overlæge Jens Michael Hertz, Institut for Human Genetik, og overlæger-
ne Erik Dupont og Karen Østergaard, Århus Universitetshospital). Ved PKU er enzy-
met phenylalanin hydroxylase defekt. Tyrosin anvender enzymet tyrosin hydroxylase 
ved dannelse af dopamin. De to enzymer er nært beslægtede, og da vi gennem åre-
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ne har udviklet en særdeles effektiv metode til påvisning af mutationer i phenylalanin 
hydroxylase genet, er vi nu i færd med at tilrette metoden til også at kunne påvise 
mutationer i genet for tyrosin hydroxylase. Der er ingen grund til at antage, at mutati-
onens hyppighed skulle være mindre i dette enzym, hvorved dopamin syntesen ned-
sættes. Vi har indledt et samarbejde med "parkingruppen" ved Århus Universitet og 
vil modtage prøver fra de patienter med juvenil Parkinson (forventelig 70%), der ikke 
har mutation i parkin-genet. Vi har modtaget materiale fra 20 tyske familier og forelø-
big fundet mutationer i tyrosin hydroxylase genet i to familier. Projektet støttes af Sta-
tens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Sygekassernes Helsefond, Lundbeck 
Fonden og Frantz Hoffmanns Mindelegat. 
 
 
Fejl i kobberstofskiftet  
 
Indføring af det intakte Menkes gen i dyrkede celler har vist sig meget vanskeligt, idet 
genet er svært at isolere i en stabil form. Dette arbejde er derfor blevet forsinket men 
fortsætter, da vi har fået stillet en kopi af genet til rådighed af en gruppe i Oxford. 
 
De planlagte målinger af et kobberkrævende enzym som neutraliserer frie radikaler 
er gennemført og har overraskende vist, at en række Menkes patienter danner øge-
de mængder af enzymet. Dette sker formentligt for at kompensere for en nedsat akti-
vitet pga. en mangelfuld indbygning af kobber i enzymet. 
 
Menkes proteinets metalbindingsegenskaber er undersøgt som et samarbejdsprojekt 
med prof. Ole Farver, Danmarks Farmaceutiske Højskole. Undersøgelserne har do-
kumenteret, at de enkelte kobberbindingsområder samarbejder, således at bindingen 
forstærkes når alle seks er til stede. Arbejdet er nu afsluttet og har ført til tre publika-
tioner. 
 
Opbygningen af genet, der er ansvarlig for optagelse af kobber i celler, er karakteri-
seret. Desuden er påvist et nært beslægtet, men ikke funktionsdygtigt gen (pseudo-
gen), som er kortlagt til et andet kromosom end det normale gen. Indsætning af det 
normale gen i dyrkede hudceller bevirker, at cellerne er i stand til at optage 5-6 gan-
ge mere kobber end normalt. Pseudogenet har derimod ingen effekt på kobberopta-
gelsen. En publikation er under udarbejdelse. 
 
De indkørte metoder til påvisning af mutationer i ovennævnte gen samt i to andre 
kobbertransportører er blevet anvendt på en gruppe patienter. Vi har fundet en ami-
nosyreændring i kobberoptagelsesgenet hos én patient, men vi har endnu ikke kun-
net vise om ændringen har betydning for funktionen af genet. 
 
I samarbejde med Carsten Petersen, Københavns Universitet har vi studeret en kob-
berpumpe i Coli bakterier, som er stærkt beslægtet med Menkes og Wilson protei-
nerne. Arbejdet er under sammenskrivning. 
 
Som planlagt er indkørt metoder til at analysere de dele af Menkes genet, der nor-
malt ikke oversættes til protein. Metoderne er blevet anvendt på en gruppe gennem-
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analyserede patienter og en enkelt Menkes patient har en ændring i slutningen af 
genet. Vi er i færd med at undersøge om denne ændring er sygdomsgivende. 
 
Der er etableret flere supplerende metoder til at måle mængden af aktivt Menkes 
protein i forsøg på at finde frem til årsager til at nogle patienter bliver meget hårdt 
ramt mens andre kun har milde symptomer. Vi har afsluttet et arbejde omfattende pa-
tienter med vidt forskellige sværhedsgrader af Menkes sygdom, hvor vi fandt at en 
lille mængde af normalt protein (2-5%) er tilstrækkelig til at sygdommen forløber mil-
dere. Resultaterne er netop blevet accepteret til publikation i et velestimeret viden-
skabeligt tidsskrift. 
 
Derudover har vi indkørt en ny metode, der kan undersøge for ændringer i den første 
halvdel af Menkes proteinet i ét trin og dermed forenkle analysen. Endeligt er der, 
som planlagt, udviklet en metode til at undersøge for fejl, der fører til udeladelse af 
vigtige sekvenser ved oversættelsen af gen til protein. 
 
Som indledning til etablering af en effektiv metode til påvisning af ændringer i Wilson 
genet, har vi afgrænset genstykker til brug for opformering af hele genet, samt ind-
samlet materiale fra 20 danske Wilson patienter. 
 
Ph.d.-projekt: Mange gener er op- eller nedreguleret i celler fra Menkes patienter. For 
at lette indkredsningen af gener med betydning for kobberstofskiftet provokeres cel-
lerne med forskellige mængder kobber. Herved er bl.a. påvist en mulig sammen-
hæng mellem Menkes sygdom og et protein af betydning for udvikling af Alzheimer.  
 
I år 2000 vil blive etableret metoder til måling af mængden af aktivt Menkes protein til 
løsning af flere problemstillinger: 1) Bestemmelse af mængden af aktivt protein i en 
patient, der er ramt i meget mild grad, i håb om at kunne bestemme den øvre grænse 
for udvikling af sygdomssymptomer. 2) Indkøring af metoder til påvisning af arvebæ-
rere for Menkes sygdom, hvor ændringen betyder at en stor del af genet mangler. 
 
Det er målet at opklare årsagen til mildt klinisk forløb hos enkelte patienter med 
genændringer, der tilsyneladende bevirker dannelse af et ikke-funktionsdygtigt Men-
kes protein. Vi vil bl.a. undersøge graden af udeladelse af dele af genet og dannelse 
af alternative proteinformer. 
 
Gennem erfaringsopsamling af forskellige metoder til påvisning af ændringer i Men-
kes genet vil vi vurdere metodernes effektivitet. 
 
Påvise nye ændringer i Menkes genet (nymutationsraten) på baggrund af familier 
med kun én patient, samt opgøre forekomsten af store ændringer i Menkes genet. 
 
I dyrkede hudceller vil vi indføre et kobberoptagelsesgen med den påviste aminosy-
reændring og med specifikke antistoffer påvise, hvor i cellerne proteinet er lokalise-
ret. 
 
Desuden vil vi undersøge forekomsten af et protein med relation til Alzheimer i hjer-
nevæv hos en klassisk Menkes patient. 
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I år 2000 starter et et-årigt specialeprojekt for humanbiologi studerende pr. 1. april 
2000. 
 
 
Publikationer 
 
Tümer Z, Møller LB, Horn N: Mutation Spectrum of ATP7A, the gene defective in 
Menkes disease. Adv Exp Med Biol  448:83-95, 1999. 
 
Tümer Z, Horn N. Molecular genetics of Menkes disease. In: Metals and Genetics (ed. 
B.Sarkar), Plenum Publishing Corporation (1999).  
 
Horn N, Tümer Z: Molecular genetics of intracellular copper transport. J Trace Elem 
Exp Med 12:297-313,1999. 
 
Jensen PY, Bonander N, Tümer Z, Horn N, Farver O: Expression, purification and 
copper binding studies of the first metal binding domain of Menkes protein, ATP7A. 
Eur J Biochem 264: 890-896, 1999. 
 
Jensen PY, Bonander N, Møller LB, Farver O: Cooperative binding of copper(I) to the 
metal binding domains in Menkes disease protein. Biochim Biophys Acta 1434: 103-
113, 1999. 
 
Tümer Z, Horn N: Menkes and Wilson disease: Hereditary disorders of copper 
metabolism. In: ‘Genetic aberrancies and neurodegenerative disorders’, (MP Mattson 
MP ed.), Jai Press Inc., Stamford, Connecticut , 1999, chap.10, pp 355-389. 
 
Heydorn K, Damsgaard E, Horn N: Accumulated experience with prenatal diagnosis of 
Menkes disease by neutron activation analysis of chorionic villi specimens.  Biol Trace 
Elem Res 71-72: 551-561, 1999. 
 
Koch R, Azen C, Friedman E, Güttler F, Hanley W, Levy H et al. The international 
collaborative study of maternal phenylketonuria. Status report 1998. Mental Retard. 
Develop. Disab. Res. Rev. 5 (117-121) 1999. 
 
Güttler F, Azen C, Guldberg P, Romstad A, Hanley WB, Levy HL, Matalon R, Rouse 
BM, Trefz F, de la Cruz F, and Koch R. Relationship among genotype, biochemical 
phenotype, and cognitive performance in females with phenylalanine hydroxylase 
deficiency.  Pediatrics 104 (258-262) 1999. 
 
Güttler F, Guldberg P, Eisensmith R.C., and Woo SLC. Molecular genetics and 
outcome in PKU. Mental Retard. Develop. Disab. Res. Rev. 5 (113-116) 1999. 
 
Koch R, Moseley K, Ning J, Romstad A, Guldberg P, and Güttler F. Long-term 
beneficial effects of the phenylalanine-restricted diet in late-diagnosed individuals 
with phenylketonuria. Mol. Genet. Metab. 67 (148-155) 1999. 
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Romstad A, Güttler F.  Molekylærbiologiske undersøgelser for dopa-responsiv 
dystoni. Ugeskr. Læger 161 (2960) 1999. 
 
Romstad A, Guldberg P, Blau N, and Güttler F. Single-step mutation scanning of the 
6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase gene in patients with hyperphenylalaninemia. 
Clin.Chem. 45: 12 (2102-2108) 1999. 
 
Duran GP, Rohr FJ, Slonim A, Güttler F, Levy HL. Necessity of complete intake of 
phenylalanine-free amino acid mixture for metabolic control of phenylketonuria. J. 
Am. Diet Assoc. 99 12 (1559-1563) 1999. 
 
Artikler i foreningsblade 
Güttler F. Phenylalanin-fri proteiner. PKU-Nyt 31:3, 1999. 
Güttler F. 24-timers variation i phenylalaninniveauet. PKU-Nyt 31:4, 1999. 
Güttler F. PKU-behandling med enzymtabletter. PKU-Nyt 31:5, 1999. 
Güttler F. Mutationers betydning for diæt og IQ ved PKU. PKU-Nyt, 32:7-8, 1999. 
 
Patenter 
United States Patent. Patent number 5,731,280. 
E. Nielsen, G. Rasmussen, T. Halkier. Recombinant lipase and alphaamylase vari-
ants. 
 
United States Patent. Patent number 5,792,641. 
M. Schulein, H. Fredholm, C.M. Hjorth, G. Rasmussen, E. Nielsen, P. Rosholm. Cel-
lulase variants and detergent compositions containing cellulase variants. 
 
European Patent. Patent number 0617734. 
T. Damhus, E. Nielsen, D.A. Aaslyng. Detergent compositions. 
 
United States Patent. Patent number 5,811,382. 
T. Damhus, E. Nielsen, D.A. Aaslyng. Detergent compositions. 
 
 
Deltagelse i nationale og internationale kongresser og møder 
2nd International Meeting on Copper Homeostasis and Its Disorders: Molecular and 
Cellular Aspects, Ravello, Italien, september 1999 (Lisbeth Birk Møller LBM), Nina 
Horn (NH), Connie Lund (CL), foredrag og posters 
13. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Stoffwechselstörungen. 
Heidelberg, marts 1999 (NH), poster 
4th European Meeting on Mitochondrial Pathology, Cambridge, september 1999 
Flemming Wibrand (FW), Ulla Gaard (UG), (NH), poster 
37th Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 
Genova, Italien, september 1999 (FW), Anne Romstad (AR), Per Guldberg (PG), 
Flemming Güttler (FG) posters og foredrag 
European Society of Parenteral and Enteral Nutrician. Clinical nutrician and metabo-
lism, Stockholm, Sverige, september 1999 Torben Gjetting (TG), Egon Nielsen (EG) 
Nordisk Møde for Genetiske Bioanalytikere, Lund, Sverige, september 1999 (CL) po-
ster 
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18th International Winterworkshop, Chemical, Biochemical and Clinical Aspects of 
Pteridines, Arlberg, Østrig, marts 1999 (AR), (PG), (FG) foredrag 
Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser, Odense, juni 1999 (AR) foredrag 
13th Annual Meeting of the European Society for PKU, Malaga, Spanien, oktober 
1999 (FG) foredrag 
Årlig generalforsamling I PKU-foreningen for Danmark, Odense, april 1999 (FG) fo-
redrag 
 
Udenlandske gæsteforskere 
Læge Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Ankara, Tyrkiet 
Michelle Howie, Ph.D., Deakin University, Australien 
 
Vejlederfunktioner 
Torben Gjetting, ph.d. (daglig vejleder) forsvaret august 1999 
Anne Romstad, ph.d.-studerende 
Lars Riff Jensen, ph.d.-studerende 
 
Videnskabelige afhandlinger 
Ph.d.-afhandling ved Torben Gjetting: In vitro expression analyses of phenylalanine 
hydroxylase mutations associated with hyperphenylalaninemia in Denmark. Eget for-
lag. 
 
Faglige og akademiske tillidshverv 
Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og metode (NH) 
Næstformand i Centerformandskabet for Den lægevidenskabelige uddannelse i 
Danmark (FG) 
Medlem af bestyrelsen for PKU-foreningen for Danmark (FG) 
Medlem af bestyrelsen for European Society for PKU (FG) 
Formand for the Scientific Advisory Committee ved European Society for PKU (FG) 
Medlem af the Steering Committee of the Maternal Phenylketonuria Collaborative 
Study (FG) 
The Journal of Inherited Metabolic Disease (medlem af redaktionen) (FG) 
Annals of Medicine (medlem af redaktionen) (FG) 
Bedømmer ved en række andre internationale, videnskabelige tidsskrifter (FG, NH) 
Censor i genetik ved Den lægevidenskabelige uddannelse i Danmark (FG) 
Censor i medicinsk biokemi ved Den lægevidenskabelige uddannelse i Danmark 
(FG) 
Censor i molekylær cellebiologi ved uddannelse i Humanbiologi, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet (FG) 
 
Foredrags- og undervisningsvirksomhed 
Dobbeltforelæsning om Det humane Genomprojekt for lægestuderende, Panum Insti-
tuttet (FG) 
Foredrag om Geners betydning for diæt og IQ ved PKU, PKU-foreningen for Dan-
mark (FG) 
Foredrag om Mutation analysis in hyperphenylalaninemia: Consequences of dietary 
therapy, Den Europæiske PKU-forældreforening (FG) 
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Undervisning af bioanalytikere fra Storkøbenhavn og Roskilde i arvelige stofskifte-
sygdomme, herunder PKU (Vibeke Rasmussen (VR)) 
Deltaget med undervisning i 'Åbent hus' arrangement for gymnasieelever i Køben-
havns Amt, to dage (FG, NH, LBM, FW, CL, UG, Mette Lander (ML), Annie Jørgen-
sen (AJ)) 
 
Normering 
 
Overlæge 
Afdelingsleder 
Ledende bioanalytiker 
5 biokemikere 
8 bioanalytikere 
2 sekretærer 
1 konsulent/biokemiker 



 20 

 
Statslige fondsmidler i finansåret 1999 
   

Tilskudsgivers navn Modtager Beløb 

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Nina Horn 67.580,90

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Nina Horn 300.000,00

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Flemming Güttler 218.555,00

Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Flemming Güttler 569.569,59

I alt  1.155.705,49
 
 

Modtagne forskningsmidler fra private fonde mv. i finansåret 1999 
    

Projektnavn Tilskudsgivers navn Modtager Beløb 

Follow-up, PKU National Institute of  
Health Flemming Güttler 175.651,89

Maternel PKU National Institute of  
Health Flemming Güttler 69.860,75

18th International Workshop The Plasmid Foundation Anne Romstad 5.500,00

Annual Meeting in SSIEM, Genova The Plasmid Foundation Anne Romstad 7.500,00

Undersøgelse af kobberstofskiftet Fonden af 1870 Nina Horn 30.000,00

Diagnosticering af mitochondriesygdomme Købmand Sven Hansen 
og Hustrus Fond Nina Horn 25.000,00

European Meeting, Cambridge Plasmidfondet Flemming Wibrand 7.500,00
Molekylærgenetiske undersøgelser ved Par-
kinsons sygdom Dagmar Marshalls Fond Flemming Güttler 60.000,00

Diagnostik af defekter i gener ved PKU Sygekassernes Helsefond Flemming Güttler 175.000,00

Diagnostik af defekter i gener ved PKU Novo Nordisk Fond Flemming Güttler 25.000,00
Forebygning og behandling af mitochondrie-
sygdomme Sygekassernes Helsefond Nina Horn 177.917,00

Molekylærgenetiske undersøgelser ved Par-
kinsons sygdom 

Frantz Hoffmanns Minde-
legat Flemming Güttler 50.000,00

Mælkesyrebakterier Nilab Flemming Güttler 549.895,00
Molekylærgenetiske undersøgelser ved 
hjernesygdomme Lundbeckfonden Flemming Güttler 128.000,00

I alt   1.486.824,64
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Klinisk Genetisk afdeling med kromosomlaboratorium 
 
 
Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed 
 
1. Rådgivning 
 
Genetisk rådgivning er i stigende efterspørgsel. Dette skyldes dels, at informations-
behovet i befolkningen er blevet større, bl.a. på grund af adgang til Internet, dels at 
antallet af gen-tests er i rivende vækst. Der findes ifølge en international oversigt 
(www.genetests.com) omkring 700 DNA-analyser (gentest). Gentest kan anvendes til 
diagnostik af en genetisk sygdom, som fx fragilt X syndrom, samt til prænatal diag-
nostik og påvisning af anlægsbærertilstand. Der kan også være tale om præsympto-
matisk diagnostik for visse genetiske sygdomme. 
Rådgivningen har været rettet til familier med børn med medfødte genetisk betingede 
handicap, gravide med øget risiko for misdannelser og/eller genetisk sygdom hos fo-
stret, samt familier med arvelige sygdomme, herunder visse arvelige cancersyg-
domme. 
Der har været 92 familier til rådgivning, og da hver familie oftest repræsenterer flere 
familiemedlemmer, er antallet af rådgivne personer mindst det dobbelte. Der er tale 
om en aktivitetsøgning på ca. 15% i forhold til sidste år. Hertil kommer telefonrådgiv-
ningerne, som nu registreres særskilt, og som er opgjort til ca. 1700. 
 
2. Fragilt X syndrom 
 
Udredning og rådgivning af familier med fragilt X syndrom har været en særlig aktivi-
tet, som foregår i samarbejde med neuropædiatrisk afdeling.  
Fragilt X syndrom hører til Instituttets kernekompetence-områder med konceptet: in-
tegration af forskning, rådgivning, diagnostik og behandling. Der er etableret et Vi-
denscenter for fragilt X i samarbejde med børneafdelingen, KAS Glostrup. 
Familier fra hele landet får et tilbud om kliniske, genetiske og psykologiske undersø-
gelser på Kennedy Instituttet, samt undervisning vedrørende socialmedicin-
ske/pædagogiske aspekter. Der er udstrakt dialog med de lokale forvaltninger, bør-
neafdelinger og pædagoger, og der har været afholdt flere temada-
ge/behandlingsmøder rundt om i landet. 7 familier har i 1999 været til udvidet rådgiv-
ning på Instituttet. Disse repræsenterer mange familiemedlemmer, således at antallet 
af kontakter er meget større. Hertil kommer en udstrakt telefonrådgivning af de kend-
te omkring 90 familier. Instituttet har bistået Landsforeningen for Fragilt X syndrom 
ved udarbejdelse af pjece til forældre, som udkommer år 2000.  
 
3.  Forskningsprojekter inden for ordinær og satspuljevirksomhed: 
 
a)  Undersøgelse af funktionen af FMR1 genet (fragilt X genet): En forståelse af fra-
gilt X genets funktion er afgørende for en forståelse af de processer i hjernen som 
fører til dysfunktion og mental retardering. Der er etableret en helt ny metode i labo-
ratoriet til undersøgelse af FMR1 genet. Flere tidligere undersøgelser tyder på, at 
genets protein (FMRP) har en funktion som RNA transportør. Cand. scient. Karen 
Grønskov har opsat det såkaldte gær tre-hybrid system som tillader at undersøge in-
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teraktionen af FMRP med et cDNA bibliotek. Der er fremstillet et fuldstændigt fusi-
onsprotein af FMRP samt flere cDNA biblioteker. Der er etableret et samarbejde med 
Statens Serum Institut vedrørende de molekylærgenetiske forhold ved fragilt X (se 
publ. 11). Vi forventer at kunne publicere resultater herfra i 2000. 
 
b)  Kliniske, genetiske og psykologiske aspekter ved fragilt X syndrom. 
1. reservelæge Helle Hjalgrim har afsluttet sit Ph.D. arbejde og forsvaret dette marts 
1999. Hun har publiceret arbejder bl.a. vedrørende gennemblødningen i hjernen hos 
patienterne (se publikation 2) og har endvidere i samarbejde med Lektor Inger Kjær, 
Tandlægeskolen  undersøgt fostre med fragilt X syndrom med henblik på tidlige ud-
viklingsdefekter. På baggrund af dette samarbejde er udarbejdet 2 artikler som beg-
ge forventes publiceret i 2000. Erfaringerne fra det tværsektorielle, multidisciplinære 
arbejde med fragilt X syndrom har også ført til skandinavisk og internationalt samar-
bejde, bl.a. også med patientforeninger. 
  
c)  Undersøgelse af submikroskopiske forandringer af kromosomernes telomerre-
gioner ved mental retardering. 
Metoden, som er en specialanalyse af kromosomerne, blev etableret for en bevilling 
fra Helsefonden, og i 1999 er 30 patientprøver undersøgt. Der er påvist flere abnor-
miteter, som kan føre til karakteristik af nye syndromer. Projektet løber videre med 
konsekutiv opsamling af data. Resultater herfra forventes publiceret 2001.  
 
d) Undersøgelse af mosaiktilstand i moderkageprøver (CVS mosaicisme). 
Som fortsættelse af sit Ph.D. arbejde har afdelingslæge Johanne M. Hahnemann 
sammen med en spansk studentermedhjælper foretaget opgørelse over forekomst af 
CVS mosaicisme i et stort internationalt studie, EUCROMIC, bl.a. i samarbejde med 
afdeling for medicinsk genetik, Geneve Universitet, Schweiz. Data er præsenteret 
som foredrag og postere ved 3 internationale møder i år 2000 og forventes publiceret 
ultimo 2000/primo 2001 (se også publ. nr. 6). 
 
e)  Nordisk samarbejde om forekomsten af cancer hos slægtninge til patienter med 
Ataxia Teleangiektasia (AT). Overlæge Karen Brøndum-Nielsen og afdelingslæge 
Johanne M. Hahnemann har deltaget i stor nordisk undersøgelse vedrørende hyp-
pighed af cancer hos mødre til børn med den sjældne genetiske sygdom AT, som 
medfører kromosomforandringer samt neurologiske symptomer, udviklingshæmning, 
immundefekter mm. Arbejdet er udført sammen med bl.a. overlæge Jørgen Olsen fra 
Kræftens Bekæmpelse. Projektet er delvist støttet af National Cancer Institute, NIH, 
Bethesda, USA. Undersøgelsen er nu tilendebragt, og den første af flere artikler er 
for nylig antaget til publikation. 
 
Normering og bevilling: 7,26 årsværk. OV: løn 1.559.400 kr., drift 342.800 kr. 
Satspulje: løn 1.019.000 kr., drift130.000 kr. 
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Den indtægtsdækkede virksomhed = Diagnostisk service 
 
Fosterdiagnostik 
 
Fosterdiagnostik udgør en væsentlig del af den klinisk-genetiske service, som ydes 
over for Københavns Amt i forbindelse med analyse af fostervand- og moderkage-
prøver. I alt 934 prænatale undersøgelser blev udført. I forhold til årene inden er der 
tale om uændret stabilt prøveantal i de seneste år, se tabel 1. På landsplan er antal-
let af prænatale undersøgelser faldet de senere år. 
 
Tabel 1 
 
Antal prænatale undersøgelser fra 1995-1999        Københavns Amt 
 
 A V Total 

1995 419 579 998 
1996 296 427 723 
1997 408 510 918 
1998 399 547 946 
1999 368 571 939 
Total 1890 2634 4524 

 
A = amnionprøver = fostervandsprøver 
V = villusprøver    = moderkageprøver 
 
 
Tabel 2 
 
Rekvirenter af prænatale undersøgelser 
 
 Amnion CVS Total 
KAS Gentofte 146 279 425 
KAS Glostrup 112 118 230 
KAS Herlev 105 169 274 
Andre 5 5 10 
Total 368 571 939 
 
Kommentar: Andelen af moderkageprøver (CVS) i forhold til fostervandsprøver (AC)  
er steget markant gennem de senere år og er for 1999: 61% 
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Tabel 3 
 

Statistik for vækstdage for anmion (A) og villus (V) prøver 
 
 antal prøver antal vækstdage middelværdi og yderværdier 

A 363 4041       11,2           (7-19 dage) *)

V 569 3581         6,3           (4-15 dage) 
 
Svarafgivelse er normalt 1-2 dage herefter, dvs. svartid for amnion er 12-13 dage, for 
villus 8-9 dage. 
Antal prøver med manglende vækst (dvs. mislykkede) = 0. 
 
*) kun en enkelt prøve havde 19 vækstdage 
 
Ifølge UKNEQAS (UK national external quality assessment scheme) er RTG (repor-
ting time guideline) 17 dage for prænatale prøver. For laboratorier I England er 
86,9% af prøverne inden for RTG, og gennemsnitlig svartid er 13,8 dage. Mislykkede 
0,6%. Vores statistik er derfor i forhold hertil særdeles god. 
 
 
I februar 1999 udkom en pjece med information til de gravide om fosterdiagnostik, 
udarbejdet i samarbejde med svangreafdelinger og praktiserende læger i Køben-
havns Amt. Denne har været meget anvendt, så de 2000 eksemplarer nu er opbrugt. 
Den er optrykt i yderligere 5000 eksemplarer.  
 
Kromosomundersøgelser af blodprøver 
 
Der er foretaget 790 kromosomanalyser af blodprøver, heraf 134 molekylær-
cytogenetiske specialanalyser med FISH (fluorescerende in situ hybridisering). Re-
kvirenterne er børneafdelinger i Østdanmark, samt på Fyn, og for enkelte analysers 
vedkommende for hele landet. Dette antal repræsenterer en mindre stigning i samlet 
prøveantal, især på grund af stigning i FISH-analyser. Ved FISH-analyser er det nu 
muligt at diagnosticere en række syndromer med mental retardering, fx Williams 
syndrom, Prader-Willi syndrom og mange flere. Der er påbegyndt et arbejde med at 
indføre en forbedret kromosomanalyseteknik (G-båndsanalyse af prometafasekro-
mosomer). Det forventes, at der sker en overgang til mere automatiseret analyse i år 
2000. Arbejdet med kvalitetssikring af analyserne er fortsat og videreudbygget internt 
og eksternt i form af arbejde med kvalitetshåndbog, indførelse af rutinemæssig sco-
ringssystem for kvaliteten af kromosomanalyserne, etablering af arbejdsgruppe i regi 
af Dansk Selskab for Medicinsk Genetik vedr. kvalitetssikring af prænatal diagnostik, 
og tilmelding til eksternt kvalitetssikringssystem (EQMN) (se også publ. 5). 
 
DNA-analyser 
Undersøgelse for fragilt X sker ved en DNA-analyse. Der er udført 189 analyser, en 
væsentlig stigning i forhold til 1998 på 28,5%. Herved er diagnosticeret 4 nye familier 
med fragilt X syndrom.  
Der er etableret flere nye DNA-analyser til diagnostik af arvelig medfødt døvhed; 
connexin 26 og A1555G. Instituttets samlede analysetilbud vedr. DNA-analyser 
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fremgår - udover af Kennedy Instituttets analyseoversigt  - af internationale databa-
ser, EDDNAL og genetests.com. I år 2000 etableres hjemmeside med oplysninger 
om analyser (www.kennedy.dk). 
 
Knoglemarvsanalyser 
Der er desuden foretaget 84 kromosomanalyser af knoglemarvsceller ved leukæmi. 
Rekvirent er fortrinsvis hæmatologisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev. Dette repræ-
senterer en markant stigning på 45%. 
I forbindelse med den diagnostiske service er samarbejdet med rekvirenterne udbyg-
get med fælleskonferencer. 
 
Normering og budget: 14,68 årsværk - budget 6.600.000 kr. 
 
 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
Fondsbevilling: Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Center for Vækst og 
Regeneration: 
Morten Pedersen er Ph.D. studerende, aflønnet af denne. Projektet fokuserer på så-
kaldt imprintede gener, og undersøgelse af prøver fra 40 patienter med Beckwith-
Wiedemann syndrom (BWS) er i gang. Prøverne er indsamlet i samarbejde med pro-
fessor Wiedemann, Tyskland, lektor Ursula Friedrich, Århus og professor Niels 
Tommerup, Panum Instituttet. Der er indledt et samarbejde med Ph.D.Elisabeth Prei-
singer, MIT, Baltimore, USA om molekylærgenetiske afvigelser. Generne H19, IGF2, 
LIT1 undersøges for fejl i ekspressionen (publ. 14). 
Desuden undersøges prøver fra væksthæmmede børn med genomscanning ved 
hjælp af DNA markører for uniparental disomi med henblik på identifikation af gener 
med betydning for væksthæmning. Undersøgelsen er igangværende, forventes pub-
liceret år 2001. 
Fondsbevilling fra ”Værn om synet”: Projekt vedrørende genetiske undersøgelser ved 
aniridi. Der er gennemført molekylærgenetiske undersøgelser af 27 patienter med 
den sjældne genetiske øjensygdom aniridi, som kan være ledsaget af mental retar-
dering. Der er fundet mutationer hos 80-90% af patienterne (publ.3). Arbejdet fort-
sættes med udvidede molekylærgenetiske undersøgelser af PAX6 genet, og dette 
forventes publiceret år 2000. 
Fondsbevilling: Det sundhedsvidenskabelige forskningsråd. 
Undersøgelse af genetiske faktorer ved autisme. Afdelingen deltager i et internatio-
nalt konsortium ”The International Molecular Genetic Study of Autism (IMGSA) Con-
sortium, som er en EU ”concerted action” under ledelse af professor Anthony Mona-
co, Wellcome Trust Centre, Oxford. Dette store studie har allerede resulteret i at et 
område på kromosom 7 er udpeget som kandidatområde for autisme-gener (tidl. 
publiceret). Det forventes, at det fortsatte arbejde kan føre til ny viden om genetiske 
faktorer ved autisme. 
 
Normering og bevilling:  2.0 årsværk, bevilling 1.070.000,- kr. 
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Udenlandske gæster:  
 
Specialestuderende Judith Armstrong, Spanien og Erasmusstudent Barbara Montse-
rat (Spanien), studentermedhjælper Clara Hernandez Blanco (Spanien). 
 
 
Deltagelse i nationale og internationale kongresser og møder:  
 
European Society of Human Genetics, møde i Geneve, Schweiz, maj 1999 (her del-
tog Karen Brøndum-Nielsen, Helle Hjalgrim, Johanne Marie Hahnemann og Karen 
Grønskov med posters og foredrag).  
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik, møde i København med frie foredrag (Karen 
Grønskov med foredrag). 
2nd European Cytogenetic Conference Wien, Østrig (Karen Brøndum-Nielsen og 
bioanalytiker Elisabeth Larsen deltog med poster og foredrag). 
IXth International Workshop on Fragile X Syndrome and XLMR, Strassburg, Frankrig  
(Helle Hjalgrim og bioanalytiker Iben Jeppesen deltog med poster). 
Yeast Genetics & Human Disease II, Vancouver, Canada (Karen Grønskov deltog 
med poster). 
International Genomic Imprinting meeting, University of Dublin, Irland (Morten L. Pe-
dersen deltog med poster).  
Honorary Symposium for Karl-Oluf Nilsson, Malmø, Sverige (Johanne Marie Hahne-
mann deltog med foredrag). 
Danish Center for Growth and Regeneration, Third Annual Symposium, Gentofte 
(Johanne Marie Hahnemann og Morten L Pedersen deltog med foredrag og poster. 
11. Nordiska Mötet i Humangenetik, Lund, Sverige (Susanne Timshel og 4 bioanaly-
tikere, Eva Kølbek, Hanne Mølgaard Nielsen Lise Buchardt og Bodil Olsen deltog 
med poster). 
2nd World Congress on Biomedical Communication, Amsterdam, Holland (fotograf 
Preben Holst). 
 
 
Deltagelse i kurser: Kompetenceudvikling for medarbejdere. 
 
Ph.d.-studerende Morten L. Pedersen har deltaget i relevante kurser. Lægerne Jo-
hanne M. Hahnemann  og Susanne Timshel har deltaget i A-kurser i klinisk genetik.  
Johanne M. Hahnemann har desuden deltaget i A-kursus i genetisk rådgivning samt i 
kursus om fondsansøgninger. 
Læge Helle Hjalgrim har deltaget i kurser om autisme og Asperger syndrom, efterud-
dannelseskursus i neuropædiatri samt kurser om konfliktløsning og ”den vanskelige 
samtale”. 
2 bioanalytikere (Lise Buchardt og Bodil Olsen) har været på 1 uges studieophold i 
genetisk laboratorium, Wessex, England med henblik på at lære nye analyseteknik-
ker. 
Bioanalytikere har deltaget i relevante faglige kurser samt deltaget i møder og tema-
dage omkring forhold i laboratoriet, bl.a. kvalitetssikring og sikkerhed/arbejdsmiljø. 
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Ledende bioanalytiker har deltaget i kursus i systemadministration af NT-server, bå-
de I og II, samt deltaget i møde og temadage vedr. ledelse og personaleadministrati-
on/udvikling. 
Efteruddannelse i engelsk (lægesekretær Lis Mossin). 
  
 
Faglige og akademiske tillidshverv: 
 
Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende sjældne handicap (Karen 
Brøndum-Nielsen) 
Formand (Karen Brøndum-Nielsen) og medlem (Helle Hjalgrim) for/af Dansk Selskab 
for Medicinsk Genetiks (DSMG) uddannelsesudvalg. 
Lægelig sekretær og medlem af bestyrelsen i DSMG (Johanne Marie Hahnemann). 
Medlem af DSMG’s udvalg vedr. kvalitetssikring af prænatale kromosomanalyser 
(Karen Brøndum-Nielsen og Johanne Marie Hahnemann). 
Kursusleder for specialet klinisk genetik (Karen Brøndum-Nielsen) 
Medlem af Dansk cytogenetisk Centralregisters bestyrelse (Karen Brøndum-Nielsen). 
Medlem af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (Karen Brøndum-
Nielsen). 
Medlem af hovedbestyrelsen i Danske Bioanalytikere samt medlem af kredsbestyrel-
sen  i København (Lise Buchardt). 
Medlem af bestyrelsen for Dr. Louises Forskningsfond (Karen Brøndum-Nielsen). 
Formand for ”Landsforeningen for Fragilt X syndrom” (Helle Hjalgrim). 
Medlem af ”Betygsnämd” ved bedømmelse af svensk disputats: Ulf Tedgård: Prena-
tal diagnosis of heamophilia (Karen Brøndum-Nielsen). 
 
 
Vejlederfunktioner: 
 
Karen Brøndum-Nielsen er reviewer for en række internationale tidsskrifter, bl.a. 
American Journal of Human Genetics og Prenatal Diagnosis. 
Karen Brøndum-Nielsen er/har været vejleder for Ph.D-studerende Helle Hjalgrim og 
Morten Pedersen (Kennedy Instituttet), Lars Allan Larsen (Statens Seruminstitut), 
Lone Frydelund (Rigshospitalet) og Louise Ambye (Hvidovre Hospital). 
 
 
Foredrags-, formidlings- og undervisningsvirksomhed: 
 
A-kursus for pædiatere, børnecardiologi og neuropædiatri (Karen Brøndum-Nielsen). 
Ph.D.-kursus og workshop: Sex chromosomes and their involvement in testicular de-
velopment and function. Rigshospitalet (Karen Brøndum-Nielsen). 
A-kursus for oftalmologer (Karen Brøndum-Nielsen). 
Forelæsninger i klinisk genetik og cancergenetik for lægestuderende. Panum Institut-
tet (Karen Brøndum-Nielsen). 
Forelæsninger i neuroblokkursus for lægestuderende, Rigshospitalet (Helle 
Hjalgrim). 
Forelæsninger om præ- og postnatal diagnostik for lægestuderende, KAS Glostrup 
(Helle Hjalgrim). 
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Kursus i genetisk rådgivning, Nordiska Hälsovårdhögskolan, Gøteborg, Sverige (Ka-
ren Brøndum-Nielsen og Helle Hjalgrim). 
Tværfagligt kursus i klinisk genetik for vordende speciallæger (Karen Brøndum-
Nielsen, kursusleder). 
Workshop-undervisning ved 1st European Course on Genetic Counselling in Practice, 
European School of Medical Genetics, Sestri Levante, Italien (Johanne Marie Hah-
nemann). 
Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. prænatal diagnostik i Københavns Amt (Karen 
Brøndum-Nielsen og Johanne M. Hahnemann)  
Foredrag: 9th XLMR & Fragile X, Strassburg (Helle Hjalgrim). 
Undervisning v. kursus i Danske kvindelige Lægers Forening om: Aktuelle mulighe-
der for genetisk fosterdiagnostik (Johanne M. Hahnemann). 
Undervisning af praktiserende læger om prænatal diagnostik. Lægedage 1999, Bella 
Centret, København (Johanne Marie Hahnemann). 
Undervisning i genetik for sundhedsplejesker, Københavns Amt (Karen Brøndum-
Nielsen). 
Foredrag og undervisning (temadage og behandlingsmøder) af medarbejdere i soci-
alforvaltning og sundhedssektoren, i Silkeborg, Esbjerg og Frederikshavn (Helle 
Hjalgrim). 
Derudover har Karen Brøndum-Nielsen, Johanne Hahnemann og Helle Hjalgrim haft 
undervisningstimer på Børne- og gynækologiske afdelinger på Sjælland. 
Instituttets 2 ledende bioanalytikere har afholdt 4 aftenmøder med undervisning af 
bioanalytikere fra kreds 1 og 2 (København og Roskilde). 
Der har været afholdt ”åbent hus” arrangement for gymnasieelever i lokalområdet  
(Københavns Amt) 2 dage. 
Undervisning og uddannelse af tillidsmænd (Lise Buchardt). 
 
 
Videnskabelige publikationer i 1999: 
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Nielsen-K. Frontal-subcortical Hypofunction in the Fragile X syndrome. Am J 
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 30 

 5  Brøndum-Nielsen-K, Hahnemann-JM, Kvalitetssikring ved kromosomundersø-
gelse af fostervands- og moderkageprøver. Ugeskrift for læger. 
1999;161/6:803-4. 

 
 6  Hahnemann-JM, EUCROMIC. Trisomy 15 CPM: Probable Origins, Pregnancy 

Outcome and Risk of Fetal UPD. Prenat diagn, 1999, 19:29-35.  
 
 7  Jacobsen-J, Nielsen-EB, Brøndum-Nielsen-K, Christensen-ME, Olin-HB, 

Tommerup-N, Rassing-M. Filter-grown TR146 cells as an in vitro model of 
human buccal epithelial permeability. Eur J Oral Sci 1999,107(2):138-46.  

 
 8 Mikkelsen-AL, Lidegaard-Ø, Meldgaard-M, Brøndum-Nielsen-K, Lindenberg-S. 
 Mandlig infertilitet i svær grad. Ugeskrift for Læger, 1999,161/16,2348-51. 
   
 9 Brøndum-Nielsen-K. Klinisk genetik – et nyt lægeligt speciale. 
 Ugeskrift for Læger, 1999,161:2649. 
 
10 Devriendt-K, Matthijs G, Van Dael-R, Gewillig-M, Eyskens-B, Hjalgrim-H, Dol-

mer-B, McGaughran-J, Brøndum-Nielsen-K, Marynen-P, Fryns-JP, Ver-
meesch-JR. Delineation of the Critical Deletion Region for Congenital Heart 
Defects, on Chromosome 8p23.1. Am J Hum Genet. 1999;64(4):1119-26. 

 
11 Larsen-LA, Armstrong-J, Grønskov-K, Hjalgrim-H, Brøndum-Nielsen-K, Has-

holt-L, Nørgaard-Pedersen-B, Vuust-J. Analysis of FMR1 (CGG)n and FRAXA 
microsatellite haplotypes in the population of Greenland. Eur J Hum Genet. 
1999 (7):771-77. 

 
12 Hasle-H, Haunstrup Clemmensen-I, Mikkelsen-M. Risk of leukaemia and solid 

tumours in individuals with Down’s syndrome. Lancet; 2000;355:165-69. 
 
13 Brøndum-Nielsen-K. Clinical and Molecular Analysis of Patients with Williams-

Beuren-Syndrome: Development of a Syndrome Scoring List based on 24 Pa-
tients with Deletion of the Elastin Gene. Herzfehler und Genetik - Genetics of 
Cardiopathies, chap. 4.1.2. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stutt-
gart 1999. 

 
14 Pedersen-ML, Brøndum-Nielsen-KB. Genomisk imprinting. Biozoom 

1999,3:14-17. 
 
15 Hjalgrim-H. Kliniske, neurobiologiske og genetiske undersøgelser ved fragilt X 

syndrom. Ph.D.-afhandling, Indleveret Københavns Universitet 30.06.98. ISBN 
87-987292-0-9. 

 



 31 

Neuropædiatrisk afdeling 
 
 
 
Indholdsfortegnelse: 
Mål og væsentlige resultater .................................................................................  32 
 Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed ..........................................   32 
  Fragilt X syndrom ..................................................................................  32 
 Indtægtsdækket virksomhed ........................................................................  32 
 PKU behandlingsprojekt ...............................................................................  32 
  Unge med PKU .......................................................................................  32 
  Hidtil ubehandlet PKU ...........................................................................  32 
  Fragilt X projektet ..................................................................................  33 
  Bevidsthedsprojektet ............................................................................  33 
  Hyperaktivitetsprojektet .......................................................................  33 
  Stress projektet .....................................................................................  34 
  Projekt til undersøgelse af hjernens udvikling ..................................  34 
 Deltagelse i nationale og internationale kongresser og møder ................  35 
 Internationalt symposium .............................................................................  35 
 Kurser ..............................................................................................................  35 
 Videnskabelige publikationer .......................................................................  36 
 Foredrags- og undervisningsvirksomhed ...................................................  37 
 Reviewfunktioner ...........................................................................................  37 
 Vejlederfunktioner .........................................................................................  37 



 32 

Neuropædiatrisk Afdeling 
 
 
Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed 
I 1999 tilkom fem nye behandlingskrævende PKU-patienter og tre med en mild form, 
der kun kræver observation. Alle patienter kommer til regelmæssig kontrol og får fo-
retaget lægelig undersøgelse, psykologundersøgelse og EEG samt personlig diæt-
vejledning og social støtte. Særlig vejledning af unge kvinder, der ønsker graviditet er 
vigtig, idet diætbehandling forud og under graviditeten er nødvendig for at forebygge 
skader på fosteret. Afdelingen har et samarbejde med amtskonsulenterne mhp. råd-
givning vedrørende sociale forhold igennem kommunerne. Afdelingen havde ved 
årsskiftet 272 patienter i kontrol og behandling. 
 
Fragilt X syndrom 
Undersøgelse og vejledning vedrørende Fragilt X syndrom er et andet af  instituttets 
kerneområder, hvor vi ligesom ved PKU-behandlingen kombinerer forskning, rådgiv-
ning, diagnostik og behandling. Fragilt X syndrom aktiviteterne finder sted i samar-
bejde med klinisk genetisk afdeling. Neuropædiatrisk afdeling stiller overnatningsfaci-
liteter til rådighed og psykologundersøgelser samt psykosocial vejledning. 
 
Indtægtsdækket virksomhed 
Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende indlæringsdefekter og især hyperak-
tivitetssyndrom (ADHD/DAMP) har haft ni patienter til undersøgelse og vejledning. 
Afdelingen oplever et stort pres på denne funktion og vil søge at udvide kapaciteten.  
 
 
Forskningsaktiviteter 
 
PKU behandlingsprojekt 
Unge med PKU 
Efter 18-års alderen tilbydes 2 forskellige behandlingsprogrammer til PKU-
patienterne. Det ene omfatter en fortsættelse af den igennem hele barndommen 
gennemførte diætbehandling med indtagelse af særlige diætpræparater, der omfatter 
alle aminosyrer undtagen phenylalanin, det andet behandlingsprincip går ud på at 
tillade en noget mere fri kost, som dog fortsat er proteinbegrænset og desuden et til-
skud af de essentielle aminosyrer og i særlig grad de vigtigste for PKU-patienter: ty-
rosin og tryptofan. Ved MR-undersøgelser og psykologiske tests sammenlignes for-
løbet i disse to grupper. Det vil derved blive muligt at få en viden om, hvor sikre de 2 
behandlingsprincipper er og hvor effektive de er i forebyggelse af mentale handicap. 
Dette arbejde udføres i samarbejde med børneneuropsykolog Jente Andresen. Pro-
jektet er blevet forsinket efter at Jente Andresen ved årets begyndelse opsagde sin 
stilling. Dataindsamlingen er imidlertid afsluttet og Jente Andresen er ved at sam-
menskrive artiklen. Dette projekt udføres for finanslovsbevillingen. 
 
 
Hidtil ubehandlet PKU 
Derudover har afdelingen taget initiativ til en undersøgelse af mulighederne for be-
handle hidtil ubehandlede patienter i bofællesskaber m.v. Disse patienter er ældre 
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end instituttets klientel og er ikke omfattet af den screening, der ligger til grund for in-
stituttets behandlingsgruppe. Undersøgelsen udføres som et dobbeltblindt over-
krydsningsforsøg, hvor hidtil ubehandlede PKU'ere i en periode på 6 mdr. får tilskud 
af tabletter indeholdende de øvrige livsvigtige aminosyrer undtagen phenylalanin. I 
en anden 6 mdr. periode gives i stedet et blindpræparat. Projektet er godkendt af 
etisk komité og vil formentlig blive påbegyndt i løbet af efteråret. Projektet finanseres 
af Nilab A/S. 
 
 
Fragilt X projektet 
Dette projekt udføres i samarbejde mellem kromosomafdelingen og neuropædiatrisk 
afdeling. Her varetager neuropædiatrisk afdeling den psykologiske observation og 
undersøgelse af patienterne. Desuden har afdelingen sammen med kromosomafde-
lingen og Glostrup Amtssygehus deltaget i en kortlægning af de hjernestrukturer, der 
er ramt ved tilstanden. Hertil blev anvendt SPECT undersøgelser. Det første arbejde 
er publiceret.  
 
 
Bevidsthedsprojektet 
Er et delprojekt, som udføres sammen med ph.d. Troels Kjær, der er tilknyttet afde-
lingen som timelønnet medarbejder. Der er foretaget PET scanninger i normal be-
vidsthedstilstand og ved meditation, og vi har defineret det kredsløb, der understøtter 
såvel bevidsthed om handling som bevidsthed om den sanseverden, der omgiver os. 
Dette arbejde er publiceret. Ved den principal komponentanalyse har vi endvidere 
isoleret de få områder i hjernen, der er nødvendige for begge bevidsthedstyper og 
som formentlig udgør grundlaget for jeg bevidstheden. Vi er ved at planlægge et 
supplement til disse undersøgelser i form af explicit kortlægning af jeg-bevidstheden, 
som formentlig er det samlede overordnede princip i vort bevidsthedsliv, og som er 
forstyrret ved en række sygdomsprocesser, herunder Fragilt X, andre hyperaktivi-
tetssyndromer og schizofreni. 
 
Endvidere har vi i løbet af første halvdel af 2000 undersøgt 7 normale forsøgsperso-
ner under meditation og normal bevidsthedstilstand på Hammersmith Hospital i Lon-
don (Prof. David Brooks). Disse undersøgelser udførtes med sporstoffet racloprid, 
der kan detektere, om der sker en ændring af frisætning af signalstoffet dopamin i 
tilslutning til den udkobling af frontallappen, vi har set under meditationstilstanden. 
De preliminære analyser af undersøgelsesresultaterne tyder på, at der sker en signi-
fikant øgning af dopaminfrisætningen. Hvis dette viser sig at holde stik, vil det give os 
afgørende ny viden om, hvordan dopaminen kan regulere frontallappens funktion. 
Disse undersøgelser er finansieret af satspuljebevillingen, Carlsberg Fonden og 
Wellcome foundation. 
 
 
Hyperaktivitetsprojektet 
Otte børn i alderen 10 år, som har varierende grader af hyperaktivitet efter præmatur 
fødsel er blevet undersøgt på Århus Kommunehospital med PET scanning, igen med 
racloprid som sporstof. Børnene er blevet undersøgt her på Instituttet med et compu-
teriseret psykologisk testbatteri (psykolog Jytte Lunding), især m.h.p. koncentrations-
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evne og hyperaktivitet. Det viste sig, at hvis der var en væsentlig grad af hyperakti-
viet, var der en omvendt korrelation mellem dopaminfrisætningen og hyperaktiviteten. 
Det er første gang, at der er påvist et fysiologisk/kemisk grundlag for hyperaktivitets-
syndromet. Det er imidlertid nødvendigt at supplere disse analyser med andre for at 
få sikkerhed herfor. Disse undersøgelser er finansieret af Det Sundhedsvidenskabe-
lige Forskningsråd. 
 
 
Stress projektet 
Udføres i samarbejde med Rigshospitalets fødeafdeling sammen med Dorthe Han-
sen, der er ansat som reservelæge på Neuropædiatrisk afdeling. Dorthe Hansen har 
opnået ph.d. graden på et delprojekt med registeranalyse af forekomsten af misdan-
nelser hos nyfødte, hvor der optrådte svær stressbelastning under graviditetsforløbet. 
Hovedresultatet af disse undersøgelser er, at der kunne påvises en 8 fold forøgelse 
af risikoen for fostermisdannelser ved stressbelastninger i første trimester  (en ældre 
søskendes uventede død). Hvis stressbelastningen indtræder før eller senere, var 
der ingen påviselig ændring af forekomsten af misdannelser. Dette er et meget klart 
indicium på betydningen af svær stressbelastning under graviditetsforløbet og er net-
op blevet publiceret i The Lancet. Aktuelt er vi ved at færdiggøre kohorteundersøgel-
sen med blodprøveanalyser, indtastning mv. Stress-projektet finansieres af Socialmi-
nisteriet og Helsefonden, Forskningsrådet og private fonde. 
 
 
Projekt til undersøgelse af hjernens udvikling 
I fortsættelse af tidligere års forskning på dette område sammen med ph.d. Peter 
Born, hvor vi har vist, at den nyfødtes synsbark er i stand til at modtage og bearbejde 
synsindtryk. Dette er i modsætning til en tidligere formodning om, at dette ikke var 
tilfældet, men at det foregik på et lavere plan i hjernestammen. Imidlertid er påvirk-
ningen ved synsindtryk fundamentalt anderledes end hos voksne forstået på den 
måde, at nyfødte børn, som bliver undersøgt sovende, ikke får øget gennemblødning 
af hjernebarken ved synspåvirkning. Dette fund kan imidlertid teoretisk set skyldes et 
af to forhold, enten at nyfødte børns hjernebark ikke er i stand til at aktivere gennem-
blødningen under stimulation eller, at den manglende øgning af hjernegennemblød-
ning under stimulation hos nyfødte meget skyldes det forhold, at de sover. Vi er der-
for ved at undersøge hjernebarkens forhold på dette område i flere aldersgrupper 
med og uden søvn. Projektet er finansieret af Instituttets finanslovsbevilling, Forsker-
akademiet og private fonde. 
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Deltagelse i nationale og internationale møder og kongresser 
 
Dietary Management of Inborn Errors of Metabolism, London (Karin Enggaard Niel-
sen (KEN)) 
 
International Society of Neonatal Screening with amino acid tablets in the treatment 
of PKU, Stockholm, Sverige (Kirsten Kjær Ahring (KKA)) 
 
Scientific Study for the Society of Inborn Errors of Metabolism, Genova, Italien (KKA) 
 
ESPKU (European Society of PKU), med poster (HL), (KKA), (Jytte Lunding (JL)), 
(Jente Andresen (JA) (Ulla Leeth Hansen (ULH)). Foredrag: Experiences with amino 
acid tablets in the treatment of PKU (KKA), The scientific background for supplemen-
tation of tyrosine and tryptophane in the treatment of PKU (HL) 
 
The XV International Scientific Meeting of the International Neurological Association 
(IEA), Firenze samt satellitmøder med foredrag:  periconceptional serious life events 
and congenital malformations. (Dorthe Hansen (DOH)) 
 
Association for the Scientific Study of Consciousness, London, Canada med poster 
(Hans Lou (HL), Troels Kjær (TWK)) 
 
Dansk Selskab for Neurovidenskab , Sandbjerg (TWK) 
 
Neuroreceptor mapping, New York (TWK)  
 
3. European neuropediatric congress, Nice (HL) 
 
Nordisk ADHD Kongres, Reykjavik (JL) 
 
National DAMP konference, Nyborg (JL) 
 
To redaktionsmøder, Acta Pediatrica, Stockholm (HL) 
 
Planlægningsmøde for fælles project: ‘Dopamine in the regulation of consciousness 
of executive function’, (finansieret af Carlsberg Fonden og Welcome Foundation), 
Hammersmith Hospital, London (HL), (TWK), (Camilla Bertelsen (CB)) 
 
 
Internationalt symposium 
Hans Lou og Peter Born har været henholdsvis præsident og sekretær for internatio-
nalt satellitsymposium til Brain 99 i København. Titel: Brain lessions in the Newborn. 
90 forskere fra hele verden deltog i mødet. 
 
 
Kurser 
SU-kursus, Gentofte (KKA) 
PC-kørekort (ULH) 
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Klinisk Neurophysiologi (TWK) 
Basal ganglia-sygdomme (TWK) 
Introduktion til SAS-programmering, Center for Registerforskning (DH) 
Personalepolitik, Falkonercentret (UL, HL) 
Temadage vedr. børn med udviklingsforstyrrelser og den neuropsykologiske testning 
(JL) 
Kursus vedr. Børn med psykiske vanskeligheder (JL) 
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