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Det øverste billede viser strukturen af 
to identiske enzymmolekyler. Hvis man 
ser lidt på figuren opdager man, at øvre 
halvdel er et spejlbillede af nedre halv-
del. Enzymet er phenylalaninhydroxyla-
se, det vil sige det enzym der er defekt 
ved PKU. Enzymet arbejder godt når to 
enzymer er sammen (som på billedet) 
og endnu bedre, når fire er samlet i et 
stort molekyle, som det er tilfældet i 
organismen. Området med tal, f.eks. 
nedre venstre hjørne, er den del af en-
zymet, hvor aktiviteten reguleres. Tal-
lene angiver steder, hvor der kan opstå 
mutationer. Det røde område til højre 
herfor er det sted, hvor selve omdan-
nelsen af phenylalanin finder sted. 
 
 
Det midterste billede til venstre viser 
kromosomsammensætningen ved hjælp 
af den såkaldte 'multi color' teknik. 
Hvert kromosompar kan identificeres 
med hver sin farve, som fremkommer 
ved computerbehandling af et digitali-
seret mikroskopisk billede. Der ses om-
flytning af materiale fra kromosom nr. 3 
til kromosom nr. 15. 
 
 
Midterste billede til højre: 
Det er efterhånden muligt at lave man-
ge varierede madopskrifter til PKU-
patienterne på trods af den til tider 
strenge diæt. Her ser vi et billede af 
madretten 'Kennis ris terrine'. Kennedy 
Instituttet udvikler opskrifter, også efter 
inspiration fra forældrene. 
 
 
Det nederste billede viser cellens kob-
berstofskifte. Optagelse, fordeling og 
udskillelse af kobber I kroppens celler. 
Kobber indgår i et mitokondrieenzym, 
der har central betydning for energi-
stofskiftet. 
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Forord 
 
 
Instituttets årsberetning fremlægges hermed for interesserede.  
Instituttet er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet. Hovedformål er for-
bedring af diagnostik, behandling, rådgivning og forebyggelse af medfødte handicap, 
specielt mental retardering, gennem forskning og udvikling. Instituttets væsentligste 
forskningsområder vedrører PKU, Fragilt X syndrom og andre hyperaktivitetssyndro-
mer, medfødte sygdomme i energistofskiftet, samt sygdomme i metalstofskiftet. Der 
er udarbejdet 32 videnskabelige publikationer, heraf 27 internationale, samt 5 popu-
lærvidenskabelige artikler. 
Instituttet har i 2000 gennemgået en konsulentundersøgelse med evaluering af John 
F. Kennedy Instituttets administrative og styringsmæssige kapacitet. Undersøgelsen 
mundede ud en handlingsplan og anbefalinger, som bl.a. indebærer ansættelse af 
økonomichef, en række tiltag på det administrative område, organisationsændringer, 
samt formulering af mission, vision og strategi. 
Instituttet og Den Sociale Sikringsstyrelse har som følge heraf udarbejdet og indgået 
en 2-årig udviklingskontrakt ved årsskifte 2000-2001. Desuden har instituttet udar-
bejdet en strategiplan, som kan ses på www.kennedy.dk. 
Instituttet har tidligere i år udsendt 'Virksomhedsregnskab 2000', som indeholder 
regnskab og økonomioplysninger. 
 
 
Glostrup, september 2001 
 
 
 
Karen Brøndum-Nielsen 
Institutchef 
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Biokemisk afdeling 
(Afdeling for Metaboliske Sygdomme og Molekylær Genetik) 

 
 
1.0 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 og rådgivning vedrørende arvelige stofskiftesygdomme samt gennem forsk-
ning, oplysning, undervisning og publikationer at forbedre diagnostik og behand-
ling. 

 
 
Mål og væsentligste resultater 
 
2.1 Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed 
 
2.1.1 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 og satspuljevirksomhed (17 muskelbiopsier) viser 
en stigning i det samlede analysetal på 4,5%. Stigningen skyldes dels et øget antal 
gen-analyser (DNA-analyser), dels en stigning i antallet af analyser som led i behand-
ling af PKU (phenylalanin- og tyrosinanalyser). Stigningen i antallet af disse analyser 
har været 45% siden 1990, heraf 10% siden 1999. Tendensen fortsætter samtidig 
med, at antallet af bioanalytikere i ordinær virksomhed er faldet med 60%. At 60% 
færre bioanalytikere har været i stand til at producere 45% flere analyser skyldes 
dels betydelige rationaliserings- og effektiviseringsgevinster, dels at bioanalytikerne 
har arbejdet på overtid, der i perioder afspadseres. Situationen er uholdbar. 
 
 
2.1.2 Kvalitetssikring 
 
Afdelingen har i år 2000 deltaget i det europæiske kvalitetssikringsprogram ERNDIM. 
Afdelingen har nået målet at placere sig blandt de bedste deltagende centre, når det 
gælder præcision af kvantitative analyser samt ved diagnostik af metaboliske syg-
domme i testprøver med et for laboratoriet ukendt indhold af komponenter. I pro-
grammet deltager 120 europæiske centre. 
 
Dansk Selskab for Medicinsk Genetik nedsatte i år 2000 et udvalg vedrørende kvali-
tetssikring af molekylærgenetiske analyser. For at sikre et ensartet kvalitetsniveau 
mellem de enkelte laboratorier udsendtes forslag til retningslinier for generel kvali-
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tetssikring og løbende kvalitetsvurdering til de molekylærgenetiske laboratorier. Af-
delingen kunne i høj grad tilslutte sig forslaget, der helt dækker de instrukser, proto-
koller og andre procedurer, der hos os er indført for disse analyser. 
Laboratoriet er tilsluttet www.labinfo.dk, der er en dansk database omhandlende 
analysetilbud fra alle danske biokemiske laboratorier. Afdelingens analysetilbud får 
løbende IUPAQ analysenumre. Afdelingens analysetilbud, beskrivelse af prøvetagning 
og forsendelse samt vejledning til fortolkning af resultater er en del af Instituttets 
hjemmeside, der løbende revideres. 
  
 
2.1.3 Rådgivning 
 
Afdelingen har, således som det var målet for år 2000, systematisk registreret tele-
fonrådgivning i udvalgte måneder. På basis heraf har afdelingen skønsmæssigt haft 
1380 telefonrådgivninger i år 2000. Desuden havde afdelingen et antal familier til 
rådgivning i forbindelse med sjældne arvelige stofskiftesygdomme. Biokemisk afde-
ling anser et hvert analysesvar for en rådgivning, idet endog normale analyseresulta-
ter kan afføde forslag til supplerende analyser med baggrund i de angivne sympto-
mer for derigennem at nå en diagnose, genetisk rådgivning og eventuel behandling. 
 
 
2.1.4 Medfødte sygdomme i energistofskiftet 
 
Dette er en del af satspuljevirksomheden og hører til et af Instituttets kerneområder, 
der i Årsberetningen for 1999 fik en fyldig omtale.  
 
Medfødte fejl i energistofskiftet (mitokondriesygdomme) er formentlig en hyppig år-
sag til psykisk udviklingshæmning. Sygdomsgruppen er dog klart underdiagnostice-
ret. Det skyldes for det første, at opsporing af patienter er vanskelig pga. sygdom-
mens mangeartede udtryksformer. For det andet styres energistofskiftet af et stort 
antal (>100) gener, hvoraf mange endnu er ukendte. På Kennedy Instituttet har vi i 
gennem flere år arbejdet på at etablere biokemiske analyser til diagnosticering af fejl 
i energistofskiftet. Vi har etableret metoder til måling af alle 5 enzymkomplekser i 
respirationskæden. Desuden er vi nu i stand til at måle aktiviteten af en komponent 
(E3) af pyruvatdehydrogenase, mens metoden til måling af en anden komponent 
(E1) er under udvikling.  
Målsætning for 2001: Vi har planer om at etablere metoder til  måling af flere mito-
kondrieenzymer i løbet af 2001. 
 
Vi har etableret samarbejde med John Vissing, Neurologisk afdeling og Marianne 
Schwartz, Klinisk genetisk afdeling, Rigshospitalet, hvilket har ført til diagnosticering 
af patienter med fejl i energistofskiftet (to artikler er under udarbejdelse). 
Målsætning for 2001: Vi har arbejdet på at styrke den lægelige indsats omkring den-
ne sygdomsgruppe, og planen er at tilknytte en læge i et ph.d.- projekt i løbet af 
2001/2002. 
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For at styrke den generelle viden om disse sygdomme har afdelingens to centrale 
akademikere inden for dette kerneområde deltaget i udarbejdelsen af et afsnit om 
mitokondriesygdomme til Center for Små Handicapgruppers ringbind: ”Information 
om sjældne handicap”. Afsnittet vil blive publiceret i år 2001. 
 
 
2.1.5 Fosterdiagnostik af Menkes sygdom 
 
Nedlukning af reaktor D3 på Risø: har betydet store problemer for vores cellebiologi-
ske undersøgelser af kobberstofskiftet, ligesom begge metoder til biokemisk fosterdi-
agnostik af Menkes sygdom er blevet ramt. Dette har væsentlige ekstraordinære 
omkostninger. Vi er ved at etablere en ny metode  til måling af kobber i moderkage-
biopsier i samarbejde med en afdeling på Risø og regner med at afslutte dette arbej-
de i løbet af 2001. På grund af den korte levetid kan radioaktivt kobber kun vanske-
ligt skaffes fra udlandet og vi har undersøgt muligheden for fremstilling af det radio-
aktive kobber ved en anden metode. Dette kan lade sig gøre, men startomkostnin-
gerne er meget store. Først når disse er bevilget vil indkøring af ny metode kunne 
iværksættes. 
 
 
2.2 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
2.2.1 Fejl i phenylalaninstofskiftet 
 
A. PKU (Phenylketonuri, Føllings sygdom) 

a) Ved en international undersøgelse af 1000 PKU-patienter har afdelingen tidli-
gere påvist en sammenhæng mellem 105 gen-defekter og graden af PKU. Et 
matematisk udtryk er udarbejdet, hvorefter kombinationen af gen-defekter 
kan forudsige et nyfødt barns grad af PKU. Dette er af væsentlig betydning 
for diætvejledningen og for patientens fremtid, idet to svære gen-defekter 
giver svær grad af PKU og medfører livslang diætbehandling. Arbejdet har 
tidligere været støttet af EU og i år 2000 af National Institute of Child Health 
and Human Development (NICHD). Resultaterne er publiceret i to internatio-
nale artikler (publ. nr. 4 og 5) og efter invitation fremlagt ved en af National 
Institute of Health (US) arrangeret consensus konference med titlen ”Con-
sensus Development Conference on Phenylketonuria (PKU): Screening and 
Management” i Bethesda, USA, October 2000. NIH’s rekommendationer på 
baggrund af denne consensus konference er udsendt som en publikation i 
bogtryk, der herefter udgør den amerikanske Sundhedsstyrelses (NIH) ret-
ningslinier for optimal behandling af PKU. I disse retningslinier indgår et krav 
om mutationsanalyse af alle personer med PKU. 

 
b) Afdelingen har fortsat sit arbejde med at klarlægge gen-defekters indflydelse 

på enzymet, der er defekt ved PKU. Ved undersøgelsen af 35 hyppige gen-
defekter er det vist, at disse enten medfører manglende binding af phenyla-
lanin til enzymet eller medfører, at enzymet klumper sammen og nedbrydes i 
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cellen. Det var målet for år 2000 at afslutte dette projekt, hvilket er lykkedes. 
Et manuskript er antaget til publikation og yderligere to er under udarbejdel-
se. Projektet har været støttet af Forskerakademiet og private fonde. 

 
c) I et af NICHD støttet multicenterstudie har afdelingen deltaget i en undersø-

gelse af udfaldet af graviditet hos kvinder med PKU. IQ er foreløbig målt hos 
107 7-årige børn og det er vist, at moderens grad af PKU (gen-defekternes 
alvorlighed) samt moderens IQ og diætoverholdelse under graviditet er af 
væsentlig betydning. Resultaterne er beskrevet i 3 artikler (publ. nr. 1, 6 og 
8). 

 
d) I et samarbejde med Children's Hospital of Los Angeles, støttet af NICHD, er 

det vist, at lav phenylalanin koncentration i hjernen giver normal IQ, trods 
ubehandlet svær PKU (publ. nr. 2 og 3). Denne viden kan muligvis udnyttes i 
en alternativ behandlingsstrategi af voksne med PKU. 

 
e) Afdelingen deltager i en efterundersøgelse af den kognitive udvikling hos 

amerikanske patienter med svær PKU, behandlede i perioden 1968-84. Dette 
studie er støttet af NICHD. Resultaterne skal analyseres og publiceres i 2001 
som led i en artikelserie om diætbehandlingens betydning for IQ, uddannel-
se, erhvervsvalg og psykosocial status sammenholdt med patienternes gen-
defekter. 

 
f) Det er i 2001 målet at publicere en undersøgelse af sammenhæng mellem 

gendefekter og medfødt hjertesygdom hos afkom af PKU-kvinder. Undersø-
gelsen har været støttet af NICHD. 

 
g) I et samarbejde med Bioteknologisk Institut og Nilab ApS, støttet af Forsk-

ningsrådene og Erhvervsfremmestyrelsen, er det lykkedes at konstruere et 
fusionsgen, der koder for stabil phenylalanin hydroxylase aktivitet. Indtaget 
med mælkesyrebakterier kan genet formentlig nedsætte optagelsen af phe-
nylalanin fra tarmkanalen. Denne opdagelse kan efter yderligere udviklings-
arbejde betyde helt nye behandlingsmuligheder. Patentansøgning blev indgi-
vet i marts 2000. 

 
 
B. Fejl i andre gener involveret i omsætningen af phenylalanin  
 
Genetiske fejl i syntese og regeneration af hjælpeenzymet (co-faktoren) BH4  
 
 

1. Dopa-responsiv dystoni (GTPCH defekter) 
I løbet af 2000 er der anvendt screeningsmetoder baseret på denaturerende 
gradient gel elektroforese (DGGE) til undersøgelser af mutationer og små dele-
tioner i GCH1-genet hos patienter med DOPA-responsiv dystoni. Dystoni er en 
samlebetegnelse for sygdomme, der giver nedsat muskeltonus (muskelkraft). 
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Der er flere årsager til disse sygdomme, hvor familierne i Danmark har dannet 
Dansk Dystoniforening. Vi er indmeldt i denne forening, hvilket også fremgår af 
hjemmesiden DANMODIS (Danish Movement Disorder Society). 
 
Afdelingen har i alt modtaget 55 prøver fra danske og udenlandske familier og 
påvist en mutationer i ca. 20% af disse. Den rette behandling er indledt for pa-
tienterne og deres afficerede familiemedlemmer og en publikation om disse fa-
milier samt screeningsmetoden er under udarbejdelse. Blandt de danske patien-
ter blev 5 fundet med mutationer, og et stort arbejde med at udrede en af disse 
store familier pågår. De resterende patienter, hos hvem der ikke blev fundet 
mutationer i GCH1-genet, undersøges fortsat i andre gener (se sektion om Par-
kinsons sygdom). Arbejdet støttes i 2000 af Sygekassernes Helsefond, Fonden 
til Lægevidenskabens Fremme samt Novo Fonden. 
Målsætning for 2001: At publicere resultaterne fra dette studie, både i interna-
tionalt tidsskrift og i Ugeskrift for Læger. Desuden skal resultaterne indgå i en 
ph.d.-afhandling. 
 
2. Genetiske fejl i regenerationen af hjælpeenzymet (co-faktoren) BH4 
Ved aktiviteten af de enzymer, der er afhængige af BH4, dannes der BH2, som 
skal regenereres, bl.a. ved enzymet DHPR. Ved en genetisk betinget fejl i dette 
enzym vil de af BH4 afhængige enzymer ikke fungere, og syntesen af dopamin 
og serotonin vil stoppe. Mangel på serotonin medfører en særdeles alvorlig til-
stand med kramper og mental retardering, som kan helbredes ved korrekt di-
agnostik og behandling. I samarbejde med en tyrkisk gæsteforsker, læge Serap 
Kalkanoglu, har vi bestemt mutationer hos 17 udenlandske familier med denne 
sygdom. En effektiv behandling er etableret og genetisk rådgivning er tilbudt. 
En publikation beskrivende dette studie er netop udgivet (publ. nr. 7). Gæste-
forskerens ophold har været støttet af den danske stat. 
Målsætning for 2001: Der planlægges publikation af metoden brugt i forbindel-
se med prænatal diagnostik af en familie med DHPR defekt. Desuden skal resul-
taterne indgå i en ph.d.-afhandling. 
 
3. Fejl i reguleringen af GTPCH aktiviteten  
GTPCH enzymets aktivitet reguleres af et protein, GTP cyclohydrolase I regula-
ting protein (GFRP), som både påvirkes af BH4 og phenylalaninniveauet. Det er 
muligt at defekter i dette protein kunne forskyde balancen mellem syntesen af 
BH4 og niveauet af phenylalanin og medføre symptomer afledt af disse. 
Målsætning for 2001: At opsætte metode til undersøgelse af GFRP-genet samt 
at screene et større antal patienter med neurologiske symptomer og/eller forhø-
jet phenylalanin uden hidtil identificeret grund. 

 
 
C. Parkinsons sygdom 

Parkinsons sygdom skyldes en relativ mangel på dopamin. I de allerseneste år 
er fundet 3 gener, hvor mutationer medfører tidlig udvikling af Parkinsons syg-
dom ("-synuclein, parkin og tyrosin hydroxylase (TH) generne). I Århus er i 
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2000 etableret et projekt, hvor parkin-genet undersøges for mutationer (over-
læge Jens Michael Hertz, Institut for Human Genetik, og overlægerne Erik Du-
pont og Karen Østergaard, Århus Universitetshospital). 
Tyrosin hydroxylase medvirker til dannelse af dopamin. Enzymet er nært be-
slægtet med phenylalanin hydroxylase (defekt ved PKU), som vi gennem årene 
har undersøgt med en meget effektiv metode. En tilsvarende hurtig og effektiv 
metode er i 2000 opsat for TH-genet. Vi har indledt et samarbejde med grup-
pen fra Århus Universitet, hvor vi skal undersøge den del af deres patienter, 
som viser sig ikke at have mutationer i parkin-genet. Disse patienter (angiveligt 
70) skal undersøges i GCH1- (se sektion om DOPA-responsiv dystoni) og TH-
generne. Til dette projekt er modtaget kr. 300.000 pr. år i perioden 1999-2001 
fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (projektets titel: Molekylær-
genetiske undersøgelser ved hjernesygdomme med formodede fejl i dopamin-
syntesen). 
Da symptomer hos patienter med DOPA-responsiv dystoni kan minde meget om 
symptomerne hos patienter med defekter i TH-genet, har vi indledt en under-
søgelse af DNA fra de 55 patienter fra DOPA-responsiv dystoni studiet (se tidli-
gere), som ikke havde mutationer i  GCH1-genet. Ved denne undersøgelse er 
indtil videre fundet mutationer hos 4 patienter. Projektet støttes af Statens 
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Sygekassernes Helsefond, Lundbeck 
Fonden og Frantz Hoffmanns Mindelegat. 
Målsætning for 2001: At påbegynde undersøgelsen af GCH1- og TH-generne 
hos patienter med tidligt indsættende parkinsonisme (i samarbejde med Århus-
gruppen) samt at færdiggøre undersøgelsen af TH-genet hos de DOPA-
responsiv dystoni patienter, hvori der ikke blev fundet mutationer i GCH1-genet. 
Resultater fra sidstnævnte undersøgelse skal publiceres i et internationalt tids-
skrift samt indgå i en ph.d.-afhandling. 

 
 
2.2.2  Menkes sygdom og andre fejl i metalstofskiftet 
 
Kobber er et livsvigtigt sporstof der bl.a. har betydning for hjernens udvikling og 
funktion. For meget kobber er derimod giftigt. Hvis kroppens fine balance forstyrres 
kan det føre til alvorlige sygdomstilstande. Fejl i udskillelse af  kobber gennem leve-
ren vil føre til Wilson sygdom, mens Menkes sygdom skyldes en fejl i udtransporten 
af metallet fra alle kroppens celler. 
 
A. Menkes sygdom 

a) Vi har indkørt en ny metode, der i et enkelt trin kan undersøge for ændringer 
i den første halvdel af Menkes genet. Denne metode vil formentlig kunne let-
te undersøgelsen af dette meget store gen. 
Målsætning for 2001: Resultaterne forventes sammenskrevet i løbet af 2001.  

 
b) Kennedy Instituttet har igennem mange år påvist adskillige mutationer i 

Menkes genet. 
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Målsætning for 2001: Vi planlægger at påbegynde en nærmere analyse af 
disse resultater. 

 
c) En specialestuderende har arbejdet med påvisning af arvebærere i familier, 

hvor store stykker af Menkes genet mangler. Dette udgør et særligt problem, 
men vi har fået gode resultater med indirekte metoder, der dog er meget ar-
bejdskrævende. 

 Målsætning for 2001: Vi forventer at påbegynde publikation af disse resulta-
ter i løbet af 2001 og vi planlægger endvidere at benytte disse metoder til at 
studere en Menkes familie, hvor vi mistænker en mosaiktilstand i kønsceller-
ne. 

 
d) Vi har endvidere påbegyndt en lovende metode, der kan måle forskelle i 

mængden af forskellige dele af genet. 
 Målsætning for 2001: Vi har planer om at videreudvikle denne metode i 

2001. 
 

e) Vi har som tidligere omtalt etableret en metode til at måle mængden af ak-
tivt Menkes protein. Ved hjælp af denne metode har vi kunnet påvise at en 
meget lille mængde normal protein (2-5%) er tilstrækkeligt til at sygdommen 
forløber mildere (publ. nr. 9). 

 Målsætning for 2001: Vi vil i 2001 benytte denne metode til at studere en 
Menkes patient med normal intelligens for om muligt at afklare den øvre 
grænse for udvikling af sygdommen.  

 
f) Vi har gennem en årrække samarbejdet med en fransk gruppe omkring bio-

kemisk diagnostik af Menkes sygdom. 
Målsætning for 2001: En gæsteforsker fra dette laboratorium vil arbejde med 
oxidativt stress i dyrkede celler fra Menkes patienter. 

 
B. Wilson sygdom 
 Vi har som planlagt etableret en metode til påvisning  af mutationer i Wilson 

genet og kan nu tilbyde disse analyser diagnostisk. Arbejdet er imidlertid meget 
tidskrævende pga. mange uspecifikke ændringer i dette gen hos normale per-
soner. Vi har på nuværende tidspunkt påvist sygdomsfremkaldende mutationer 
i 9 Wilson patienter. Vi har etableret et samarbejde med Hepatologisk afd., 
Rigshospitalet omkring videre  undersøgelse af denne patientgruppe, som vil 
blive iværksat, når fondsmæssig dækning er opnået. 

 
C. Andre fejl i kobberstofskiftet 

a) Der er fortsat mange uafklarede sygdomme, hvor kobberstofskiftet er ramt. 
Vi har etableret metoder til at undersøge for fejl i tre andre gener, der styrer 
kobbertransporten uden at finde sygdomsfremkaldende genændringer i 40 
patienter. Vi har karakteriseret og undersøgt funktionen af det ene af disse 
gener, der er ansvarlig for optagelse af kobber i cellerne. Resultaterne er 
publiceret (publ. nr. 10).  
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b) Transport af kobber ind i mitokondrierne styrer dannelsen af et vigtigt en-

zymkompleks i elektrontransportkæden, og overraskende har vi påvist, at en 
bestemt genfejl afspejler sig ved abnorme cellebiologiske kobberresultater 
(en publikation er under udarbejdelse). Resultaterne udgør et vigtigt led i en 
styrket indsats omkring metallers rolle i energistofskiftet. 
Målsætning for 2001: Vi planlægger at måle kobberomsætningen i flere af 
disse sjældne patienter i løbet af 2001. 

 
c) Vi har, i samarbejde med Carsten Petersen, Københavns Universitet identifi-

ceret og karakteriseret genet for en kobberpumpe i kolibakterier. Denne 
kobberpumpe svarer til de to pumper, der er ramt ved Menkes og Wilson 
sygdom, og udgør derfor et modelsystem for at undersøge fejlen ved disse 
sygdomme. Vi har vist at kobberpumpen via et andet gen reguleres af kob-
bermængden (En publikation er udarbejdet; publ. nr. 11).  

 
d) Vi har målt mængden af et enzym (superoxid dismutase), der får kobber le-

veret fra Menkes pumpen. Resultaterne viser en generelt øget mængde, som 
dog varierer meget. Andre gener er også ændret ved Menkes sygdom, af 
speciel interesse er et gen der indgår i elektrontransportkæden, men som ik-
ke er kobberafhængigt. På grund af problemer med fremskaffelse af egnet 
kontrolmateriale har vi ikke kunnet afslutte vores projekt om måling af et 
kobberprotein, som er involveret i udvikling af Alzheimer.  

 
 
2.2.3 Generelt 
 
Sekvenseringscenter: Afdelingens mulighed for at undersøge for genfejl er forbedret, 
idet afdelingen via en bevilling fra SNF er blevet medlem af et sekvenseringscenter. 
Centret er færdigetableret med udgangen af år 2000 og skal indkøres i løbet af for-
året 2001. Der skal afses økonomiske ressourcer til laborantbistand på universitetet 
og ekstra apparatur på KI for at kunne udnytte denne facilitet optimalt. 
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4.0 Personale 
 
4.1 Kompetenceudvikling af medarbejdere. 
Deltagelse i kurser mm. 
Mutation Detection Training Course, Leeds, marts - Connie Lund 
4 dages kursus i celledyrkning, september - Pia Hougaard 
4 dages kursus i i DNA-teknikker, oktober - Monica Wieseltier 
Strategies for enhanced solubility and field of proteins expressed in E.coli, september 
- Monika Wieseltier 
Personlig planlægning, Dansk Magisterforening Efteruddannelse, december - Flem-
ming Wibrand 
Kursus i anvendelse af nye lønsystemer, oktober - Vibeke Henriksen 
 
4.2 Personalepolitiske grupper 
Arbejdsmiljøgruppen har gennemført en intern spørgeskemaundersøgelse vedr. det 
psykiske arbejdsmiljø (ved brug af et spørgeskema udgivet af Arbejdstilsynet). Ar-
bejdet vil blive videreført i 2001 på baggrund af de opnåede besvarelser. 
 
 
5.0 Detagelse i nationale og internationale kongresser og møder 
Biokemisk afdeling har afholdt afdelingsseminar i Ganløse i november. 
 
Deltagelse i arbejdsseminar om patofysiologiske/genetiske aspekter ved parkinso-
nisme, november - Flemming Güttler, Nina Horn, Anne Romstad, Flemming Wibrand, 
foredrag 
 
37th Maternal PKU Collaborative Study Steering Committee Meeting, Boston, USA, 
april - Flemming Güttler, inviteret foredragsholder 
China-Japan Freindship University Hospital, Beijing, Kina, maj - Flemming Güttler in-
viteret foredragsholder om diagnostik og behandling af PKU 
VIII international Congress of Inborn Errors of Metabolism, Cambridge, september - 
Flemming Güttler, Per Guldberg, Anne Romstad, Lena Poulsen, Flemming Wibrand, 
Nina Horn, Ulla Gaard, foredrag, posters 
Concensus Development Conference on Phenylketonuria (PKU): Screening and man-
agement. National Institute of Child Health, Bethesda, USA, oktober - Flemming Güt-
tler, inviteret foredragsholder 
12th International Conference on pterins, folates, and related biogenic amines, St. 
Moritz, Champfer, Schweiz, marts - Anne Romstad, foredrag 
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7th Asian European Workshop on Inborn Errors of Metabolism, Antalya, Turkiet, Sep-
tember - Anne Romstad, foredrag 
Membrane Chemistry Kollekolle, juli - Nina Horn, Lisbeth Birk Møller 
3rd World Congress on Cellular and Molecular Biology, oktober - Lisbeth Birk Møller, 
Nina Horn, poster 
 
 
6.0 Udenlandske gæsteforskere 
Dr. Serap Kalkanoglu, Tyrkiet 
 
 
7.0 Vejlederfunktioner 
Anne Romstad, ph.d.-studerende (Flemming Güttler) 
2 gymnasieelever, december (Anne Romstad) 
Dr. Serap Kalkanoglu, gæsteforsker (Anne Romstad) 
Lena Poulsen, specialestuderende (Lisbeth Birk Møller, Nina Horn) 
Marianne Paulsen, bachelorstuderende (Lisbeth Birk Møller, Flemming Wibrand, Nina 
Horn) 
Lars Riff Jensen, ph.d.-studerende (Nina Horn) 
 
 
8.0 Faglige og akademiske tillidshverv 
Næstformand i Censorformandskabet for Den Lægevidenskabelige Uddannelse i 
Danmark - Flemming Güttler 
Medlem af bestyrelsen for PKU-foreningen for Danmark - Flemming Güttler 
Medlem af bestyrelsen for Eropean Society for PKU - Flemming Güttler 
Formand for the Scientific Advisory Committee ved European Society for PKU - 
Flemming Güttler, indtil oktober 2000 
Medlem af the Steering Committee on the Maternal Phenylketonuria Collaborative 
Study - Flemming Güttler 
The Journal of Inherited Metabolic Disease (Medlem af redaktionen) - Flemming 
Güttler 
Annals of Medicine (Medlem af redaktionen) - Flemming Güttler 
Bedømmer ved en række internationale, videnskabelige tidsskrifter - Flemming Gütt-
ler, Nina Horn 
Censor i genetik ved Den Lægevidenskabelige Uddannelse i Danmark - Flemming 
Güttler 
Censor i medicinsk biokemi ved Den Lægevidenskabelige Uddannelse i Danmark - 
Flemming Güttler 
Censor i molekylær cellebiologi ved uddannelsen i Humanbiologi, Det Naturviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitet - Flemming Güttler 
Medlem af bestyrelsen for Dansk selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode - Nina 
Horn 
Deltaget i etablering af sekvenseringscenter - Nina Horn, Lisbeth Birk Møller 
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9.0 Foredrag og undervisningsvirksomhed 
Arrangør af Arbejdsseminar om patofysiologiske/genetiske aspekter ved parkinso-
nisme, november - Flemming Güttler 
Deltaget i åbent hus arrangement for gymnasieelever, marts (hele huset) 
Deltaget i åbent hus for yngre læger, august (hele huset) 
Undervisning af U7 laborant-studerende, august - Connie Lund 
MedCom IFCC-IUPAC kursusdag, Odense, november - Flemming Wibrand 
Foredrag om biokemisk diagnosticering af mitokondriesygdomme, Syndromkonferen-
ce, John F. Kennedy Instituttet, marts - Flemming Wibrand 
 
 
10.0 Nationale og internationale samarbejdspartnere 
Prof. Bent Nørgaard Pedersen, Statens Seruminstitut 
Prof. Biduhendra Sarkar, Toronto, Canada 
Prof. Julian Mercer, Deakin, Australien 
Prof. Jim Camakaris, Melbourne, Australien 
Prof. Anthony Monaco, Oxford, England 
Dr. Zeynep Tümer, IMBG, Københavns Universitet 
Prof. Gerd Multhaup, Heidelberg, Tyskland 
Dr. Ilkka Kaitila, Helsinki, Finland 
Prof. Stefan Marklund, Umeå, Sverige 
Dr. Michaela Jaksch, München, Tyskland 
Prof. Diane Cox, Alberta, Canada 
Dr. Peter Ott, Rigshospitalet 
Dr. John Vissing, Neurologisk afd., Rigshospitalet 
Lic.scient. Marianne Schwartz, Klinisk Genetisk afd., Rigshospitalet 
Dr. Terje Rootwelt, Oslo, Norge 
Dr. Serap Kalkanoglu, Ankara, Tyrkiet 
Dr. Pascale Guiraud, Grenoble, Frankrig 
Dr. MacGardner, Melbourne, Australien 
Dr. Nenad Blau, Zürich, Schweiz 
Dr. Irma Dianzani, Torino, Italy 
Dr. R.A. Wevers, Nijmegen, Holland 
Prof. Harvey L. Levy, Harvard Medical School, Boston, USA 
Prof. Richard Koch, University of California at Los Angeles, CA, US 
Dr. Colleen Azen, Univerity of Southern California, Los Angeles, CA, USA 
 
 
11.0 Normering 
1 Overlæge 
1 Afdelingsleder  
1 Seniorforsker  
1 Forsker,  
1 Tidsbegrænset projektforsker (til 31.05.2000) 
1 Ph.d.-studerende 
8 Bioanalytikere 
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2 Sekretærer 
1 Konsulent/biokemiker 
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12.0 Statslige fondsmidler i finansåret  2000 
 
Projekt 
 

Tilskudsgiver Modtager Beløb 

Molekylær-Genetiske undersøgelser 
ved hjerne- sygdomme med formo-
dede fejl i dopaminsyntesen 
 

SSVF Flemming Güttler 300.000

Den cellulære kobberpumpe ATP7A 
og regulering af kobberstofskiftet 
 

SSVF Nina Horn 400.000

SNF: 3.000.000 kr. apparatur i sekvenseringscenter, delebevilling med 4 andre institutioner  

 
 
 
13.0 Modtagne fondsmidler fra private fonde mv. i finansåret 2000 
 
Projekt 
 

Tilskudsgiver Modtager Beløb 

Mælkesyrebakterier 
 

Nilab Flemming Güttler 331.112

Forebyggelse og behandling af 
mitochondriesygdomme 
 

Sygekassernes Helsefond Nina Horn 183.225

Indkøb af DNA sekvenator 
 

Augustinusfonden Nina Horn 750.000

Indkøb af DNA sekvenator 
 

Dir. Ib Henriksens Fond Nina Horn 100.000

Kobberstofskiftet 
 

Fonden af 1870 Nina Horn 30.000

Støtte til deltagelse i kongres (Anne 
Romstad, Lena Poulsen, Flemming 
Wibrand) 
 

Plasmid Fonden Lisbeth Birk Møller 28.000

PKU 
 

Stenild Hjorths Fond Flemming Güttler 50.000

Parkinsons sygdom forårsaget af 
dopaminmangel 
 

Novo Nordisk Fonden Flemming Güttler 100.000

Kobbers betydning for dannelse af 
reaktive iltradikaler og deres ind-
virkning på energistofskiftet 
 

Novo Nordisk Fonden Nina Horn 265.000
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Klinisk genetisk afdeling 
med Kromosomlaboratorium 

 
 
1.0 Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed 
 
1.1 Rådgivning 
 
Genetisk rådgivning er en informationsproces, hvor den rådssøgende bibringes viden 
om den genetiske sygdom eller det genetiske problem, herunder en risiko for selv at 
udvikle sygdommen, samt risikoen for at viderebringe sygdomsgen til afkom. Råd-
givningen tager udgangspunkt i personens forudsætninger og er ikke-direktiv, dvs. er 
ikke en angivelse af , hvad den pågældende person skal gøre, men derimod en frem-
lægning af valgmuligheder, som gør det muligt for personen at træffe et kvalificeret 
og informeret valg. Der er ikke sjældent tale om vanskelige etiske problemstillinger 
og dilemmaer, herunder i forbindelse med fosterdiagnostik og præsymptomatisk di-
agnostik.  
 
Vores rådgivning har især været rettet til familier med børn med medfødt genetisk 
betingede handicap - til gravide med øget risiko for misdannelser eller genetisk syg-
dom hos fosteret, samt familier med arvelige sygdomme, herunder visse arvelige 
kræftsygdomme. Der har været 110 familier til genetisk rådgivning. Hertil kommer 
telefonrådgivninger, som er opgjort til omkring 1500. Onkogenetisk rådgivning vil 
blive gjort til indtægtsdækket virksomhed i år 2001. 
 
 
1.2 Fragilt X syndrom 
 
Fragilt X syndrom hører til Instituttets kernekompetenceområder med konceptet in-
tegration af forskning, rådgivning, diagnostik og behandling. Familier fra hele landet 
får tilbud om kliniske genetiske og psykologiske på Kennedy Instituttet og undervis-
ning vedr. socialmedicinske/pædagogiske aspekter. I år 2000 har 4 familier været til 
udvidet rådgivning på Instituttet med ophold på Instituttet, og hertil kommer en ud-
strakt telefonrådgivning samt samarbejde med lokale forvaltninger, børneafdelinger 
og pædagoger. Se foredrags- og undervisningsvirksomhed (kap. 12.0). 
 
Der udkom en pjece om fragilt X i år 2000 udgivet af landsforeningen for fragilt X 
syndrom med bistand fra Instituttet. 
 
 
2.0 Forskningsprojekter, herunder tilskudsfinansieret forskning 
 
 1. Klinisk genetiske og psykologiske aspekter ved fragilt X syndrom. 
 Der er arbejdet videre i laboratoriet med funktionen af FMR1 genet (fragilt X 

genet), og der arbejdes med det såkaldte gær-3- hybridsystem for at undersø-



 22 

ge proteinets funktion som RNA-transportør. Der er arbejdet med kliniske 
aspekter vedr. fragilt X, bl.a. i forbindelse med fosterudvikling, og der er publi-
ceret et arbejde om dette. Et andet arbejde publiceres i år 2001. Der er et 
igangværende internationalt samarbejde om anlægsbærertilstand og risiko for 
udvikling af den fulde mutation. Der blev udformet projektplan for screening af 
gravide for fragilt X i samarbejde med Statens Seruminstitut. 

 
 2. Undersøgelse af submikroskopiske forandringer af kromosomernes telomer-

regioner ved mental retardering 
 Der er her tale om udvikling af en ny specialanalyse med FISH-teknik med hen-

blik på at påvise små kromosomale rearrangementer. Der er påvist 6% abnor-
me prøver blandt 47 undersøgte. Resultater forventes publiceret i 2001.  

 
 3. Nordisk samarbejde om forekomst af cancer hos slægtninge til patienter med 

ataxia teleangiectasia (ATM) 
 Afdelingen har deltaget i en stor nordisk undersøgelse vedr. hyppighed af can-

cer hos mødre til børn med den sjældne genetiske sygdom ATM, som medfører 
kromosomforandringer samt neurologiske symptomer, udviklingshæmning, im-
mundefekter mm.  

 Samarbejdet er udført med overlæge Jørgen Olsen fra Kræftens bekæmpelse 
samt National Cancer Institute, NIH, USA. Det har vist sig, at mødre til børn 
med AT har en øget risiko for at udvikle brystcancer. Arbejde herom publiceret i 
2000, nyt arbejde publiceres i 2001. 

 
 4. Projekt vedr. Beckwith-Wiedemann syndrom 
 Projektet støttes af Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Center for 

Vækst og Regeneration. Morten Pedersen har været indskrevet som ph.d.-
studerende, og har undersøgt prøver fra i alt 40 patienter med Beckwith-
Wiedemann syndrom. I forbindelse med sit projekt var Morten Pedersen på stu-
dieophold i USA, MIT, Boston. 

 Beckwith-Wiedemann syndrom skyldes fejl i såkaldt imprintede gener, og un-
dersøgelserne har koncentreret sig om generne H19, IGF2 og LIT1. Morten Pe-
dersen afleverer sin ph.d.-afhandling i år 2001. 

 
 5. Projekt vedr. genetiske undersøgelser ved øjensygdommen aniridi 
 Der er gennemført en kombineret genetisk, klinisk og epidemiologisk undersø-

gelse af patienter med aniridi i samarbejde med Statens Øjenklinik samt Kræf-
tens Bekæmpelse. Arbejdet herfra blev færdiggjort i 2000 og publiceres i 2001.  

 
 6. Undersøgelse af genetiske faktorer ved autisme 
 Afdelingen deltager fortsat i Det Internationale Consortium i International Mole-

cular Genetic Study of Autism, IMGSAC, som er en EU Concerted Action under 
ledelse af Professor Anthony Monaco, Wellcome Trust Centre i Oxford. Der ar-
bejdes videre med at indkredse et område på kromosom 7, som anses for at 
indeholde autismedisponerende gener. Et nyt arbejde forventes publiceret i 
2001.  
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Der er publiceret 15 artikler i år 2000 som følge af afdelingens forskningsaktivitet, se 
publikationsliste. 
 
 
3.0 Indtægtsdækkede virksomhed = Diagnostisk service 
 
3.1 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 1001 prænatale undersøgelser blev udført. I forhold til årene inden er 
der tale om stabilt prøveantal i de seneste år, se tabel 1. På landsplan er antallet af 
prænatale undersøgelser faldet de senere år. 
 
Tabel 1 
 
Antal prænatale undersøgelser fra 1995-2000, 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 
2000 427 574 1001 
Total 2317 3208 5525 
A = amnionprøver = fostervandsprøver 
V = villusprøver    = moderkageprøver 
 
 
Tabel 2  Fordeling af prøver år 2000  
 
Rekvirenter af prænatale undersøgelser 
 
 Amnion CVS Total 
KAS Gentofte 216 265 481 
KAS Glostrup 121 122 243 
KAS Herlev 90 187 277 
Andre 1 2 3 
Total 428 576 1004 
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Tabel 3 
 
Statistik for vækstdage for A og V 
 
 Antal prøver Antal vækstdage Middelværdi og yderværdier 

A 363 4041 11,2  (7-19 dage) 
1999 

V 569 3581 6,3  (4-15 dage) 
A 421 4645 11,03  (7-18 dage) 2000 
V 579 3533 6,14  (4-15 dage) 

Kommentar: Svartid for prænatale prøver stabilt. 
Der var ingen mislykkede prøver, men 3 prøver (CVS) var maternelt væv. 
 
3.2 Kromosomundersøgelser af blod og knoglemarv 
 
Dette omfatter både analyser udført i indtægtsdækket virksomhed og ordinær virk-
somhed. 
Der er foretaget 1016 kromosomanalyser af blodprøver, hvilket er en stigning i for-
hold til året inden (790). Der er endvidere foretaget 106 analyser af prøver fra knog-
lemarv, hvilket ligeledes er en stigning i forhold til 1999.  
Der er blevet udført 174 molekylære cytogenetiske specialanalyser med FISH (fluore-
scerende in situ hybridisering), se tabel 4. Rekvirenterne er børneafdelinger i Øst-
danmark samt på Fyn, og for enkelte analysers vedkommende fra hele landet. Der 
blev indkøbt apparatur til en automatiseret og forbedret kromosomanalyseteknik (G-
båndsanalyse af prometafasekromosomer), og i løbet af år 2000 er en væsentlig del 
af prøverne analyseret med denne teknik. Der er endvidere indarbejdet en ny teknik, 
såkaldt multicolor FISH, hvor hvert kromosom kan fremstilles i hver sin farve. Der er 
endvidere fortsat arbejdet med specielle subtelomeranalyser, som er FISH-analyser 
med henblik på at detektere minimale kromosomale rearrangementer. 
Der er ligeledes arbejdet med at optimere CGH-analyser (comparativ genomisk hy-
bridisering), som vil tillade detektion af ganske små kromosomale ubalancer og der-
med forbedre diagnostikken af mentalt retarderede børn.  
 
Det forventes, at vi i år 2001 kan etablere et analysetilbud med kombination af CGH 
og subtelomeranalyse, hvilket vil være en fuldstændig up to date, state-of-the-art 
kromosomanalyse til undersøgelse af børn med mental retardering. 
Arbejdet med kvalitetssikring er fortsat. 
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Tabel 4 
 
Molekylær cytogenetiske analyser  (FISH analyser) på blod-
prøver 
 
 Totalt 

undersøgt 
Abnorme 

Mikrodeletion 15q  
(Prader-Willi syndrom/ 
Angelman syndrom) 

20 4 

Mikrodeletion 7q 
(Williams syndrom) 12 0 

Mikrodeletion 22q 
(DiGeorge syndrom) 17 2 

Mikrodeletion 11p 
(WAGR syndrom) 4 0 

Interfase FISH 24 8 

Andre FISH analyser 
(chromosome paint 
mm.) 

97  

Total 174 14 

 
 
Tabel 5 
 
Kromosomundersøgelser af knoglemarv 
 
 Antal % 

Antal prøver uden vækst 4 4% 

Abnorm karyotype 42 40% 

Normal karyotype 60 56% 

 
 
 
3.3 DNA-analyser 
 
Der er i alt udført 340 DNA-analyser, hvilket er en stigning i forhold til året inden. 
291 analyser blev udført med henblik på diagnostik af  fragilt X. 93 analyser udførtes 
med henblik på andre diagnoser, fx Prader-Willi syndrom, Angelman syndrom, aniri-
di, Beckwith-Wiedemann syndrom, Friedreichs ataksi. Der er endvidere etableret 
DNA-analyser til diagnostik af arvelig medfødt døvhed. 
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36 DNA-analyser er rekvireret af udenlandske rekvirenter fra følgende lande: Island, 
Færøerne, Grækenland, Frankrig, Italien, Slovenien, Finland, Norge, Belgien, Portu-
gal, Spanien og Libanon.  
Der har været deltagelse i eksternt kvalitetssikringssystem EMQN. Resultat: maksi-
malt pointtal. 
Vi forventer, at antallet af rekvirenter fra udlandet vil stige i de kommende år. 
 
 
Fragilt X    DNA analyse     
Præmutation 
(Anlægsbærer) 

 
30 

Fuldmutation 
(Fragilt X syndrom) 

 
5 

 
Normale 

 
256 

 
Totalt antal 

 
291 
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Kursus i US-patentansøgninger - Morten L. Petersen 
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13.0 Statslige fondsmidler i finansåret 2000 
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forskningsfond 
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Neuropædiatrisk afdeling 
 
 
 
1.0 Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed 
 
I år 2000 tilkom 11 nye behandlingskrævende PKU-patienter og fem med en mild 
form, der kun kræver observation. Alle patienter kommer til regelmæssig kontrol og 
får foretaget lægelig undersøgelse, psykologundersøgelse og EEG samt personlig 
diætvejledning og social støtte. I alt er der tale om 683 døgnophold og 638 ambulan-
te kontrolophold. Særlig vejledning af unge kvinder, der ønsker graviditet er vigtig, 
idet diætbehandling forud og under graviditeten er nødvendig for at forebygge ska-
der på fosteret. Afdelingen har et samarbejde med amtskonsulenterne mhp. rådgiv-
ning vedrørende sociale forhold igennem kommunerne. Afdelingen havde ved årsskif-
tet 199 patienter i behandling og 86 i observation. 
 
 
2.0 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. 
 
 
3.0 Indtægtsdækket virksomhed 
 
Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende indlæringsdefekter og især hyperakti-
vitetssyndrom (ADHD/DAMP) har haft 12 patienter til undersøgelse og vejledning. 
Afdelingen oplever et stort pres på denne funktion og vil søge at udvide kapaciteten.  
 
 
4. 0 Forskningsaktiviteter 
 
4.1 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 omfat-
ter 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 
tilskud af de essentielle aminosyrer og i særlig grad de vigtigste for PKU-patienter: 
tyrosin 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-
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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. 
 
4.2 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 
end instituttets klientel og er ikke omfattet af den screening, der ligger til grund for 
instituttets 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 blev påbegyndt i efteråret 2000. Projektet finansieres af Nilab A/S. 
 
4.3 Bevidshedsprojektet 
Udføres sammen med ph.d. Troels Kjær, der er tilknyttet afdelingen som timelønnet 
medarbejder. Der er foretaget PET scanninger i normal bevidsthedstilstand 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 en principal komponentanalyse har vi endvidere isoleret de få områ-
der i hjernen, der er nødvendige for begge bevidsthedstyper og som formentlig ud-
gør grundlaget for jeg-bevidstheden. Vi er ved at planlægge et supplement til disse 
undersøgelser i form af eksplicit 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 hyperaktivitetssyndromer og ski-
zofreni. 
 
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 til-
slutning til den udkobling af frontallappen, vi har set under meditationstilstanden. 
Resultatet af undersøgelserne er sammenskrevet i artikelform og indsendt til publika-
tion. Hovedfundet er, at under dæmpning af handlebevidstheden som vi ser det ved 
meditation, sker en dopaminfrisætning i basalganglierne. Fra cellulære undersøgelser 
ved man, at dopamin har en dæmpende effekt på den corticostriatale neu-
rotransmission i det glutaminære nervesystem. Det ser derfor ud til, at vi har identifi-
ceret en styringsmekanisme, der kan graduere frontallappens aktivitetsniveau volun-
tært. Disse undersøgelser er finansieret af satspuljebevillingen (fragilt X), Carlsberg 
Fonden og Wellcome foundation. 
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4.4 Hyperaktivitetsprojektet 
Dette finder sted i samarbejde med Århus Kommunehospitals PET-center (professor 
Albert Gjedde), som er fortsat i løbet af det forløbne år. Børnene blev undersøgt på 
Kennedy Instituttet med et computeriseret psykologisk testbatteri (Jytte Lunding og 
Hanne Karrebæk), mhp. koncentrationsevne og hyperaktivitet. Undersøgelserne er 
foretaget før og efter medicinering med ritalin (methylfenidat). Ligeledes er der un-
dersøgt dopaminfrisætningen i basalganglier på PET-centret i Århus før og efter rita-
linmedicinering. Disse undersøgelser er finansieret af Det Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd. 
 
4.5 Stressprojektet 
Udføres i samarbejde med Rigshospitalets fødeafdeling sammen med Dorthe Hansen, 
der er ansat som reservelæge på Neuropædiatrisk afdeling. Dorthe Hansen har op-
nået ph.d. graden på et delprojekt med registeranalyse af forekomsten af misdannel-
ser 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 in-
dicium på betydningen af svær stressbelastning under graviditetsforløbet og er netop 
blevet publiceret i The Lancet. Aktuelt er vi ved at færdiggøre kohorteundersøgelsen 
med blodprøveanalyser, indtastning mv. Stress-projektet finansieres af Socialministe-
riet og Helsefonden, Forskningsrådet og private fonde. 
 
4.6 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 bearbej-
de 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 på-
virkningen 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 gen-
nemblødningen under stimulation eller, at den manglende øgning af hjernegennem-
blødning under stimulation hos nyfødte meget skyldes det forhold, at de sover. Vi har 
vist, at voksne, der stimuleres visuelt under søvn og en nedsættelse af blodgennem-
strømningen i synsbarken. Dette paradoksale fund er p.t. ved at blive publiceret. Pro-
jektet er finansieret af Instituttets finanslovsbevilling, Forskerakademiet og private 
fonde. 
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lands Amt), oktober - Jytte Lunding 
Temadag vedr. DAMP (psykologer, sundhedsplejersker og pædagoger i Vestsjæl-
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arrangør), Karin Enggaard Nielsen 
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2000 - Kirsten Kjær Ahring 
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Association for the scientific study of consciousness, Bruxelles, juni - Hans Lou, Tro-
els W. Kjær 
Jubilæumsmøde, Columbia University, New York, december - Hans Lou 
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tember - Kirsten Kjær Ahring, foredrag 
Barrierer ved coping hos PKU’ere, Stockholm, januar - Karin Enggaard Nielsen (KI 
repræsentant), Jytte Lunding, foredrag 
PKU-foreningens årsmøde, Odense, april - Kirsten Kjær Ahring, Karin Enggaard Niel-
sen, foredrag 
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foredrag 
Årsmøde for Pædiatriske Kliniske Diætister, marts - Kirsten Kjær Ahring 
 
 
8.0 Udenlandske gæsterforskere 
Dr. Serap Kalkanoglu, senior gæsteforsker, Tyrkiet 
 
 
9.0 Vejlederfunktioner 
Dr. H. Serap Kalkanoglu, Gæsteforsker (Hans Lou) 
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Lou 
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Bedømmere ved en række internationale, videnskabelige tidsskrifter - Hans Lou 
Medlem af bestyrelsen, Ludvig & Sara Elsass Fond - Hans Lou 
Medlem af arbejdsgruppe i Børneneuropsykologisk Selskab og Fagnævn i Psykologi-
foreningen vedr. kvalitetssikring af børneneuropsyk. undersøgelse - Jytte Lunding 
 
 
11.0 Foredrags- og undervisningsvirksomhed 
Åbent hus for gymnasieelever, to arrangementer, marts (hele huset) 
Åbent hus for yngre læger, august (hele huset) 
Kursus for feriebørn, undervisning praktisk og teoretisk, juli - Karin Enggaard Nielsen, 
Kirsten Kjær Ahring 
Undervisning i Århus hos tyrkisk familie med tyrkisk læge - Karin Enggaard Nielsen 
Undervisning i Ringsted hos tyrkisk familie med tyrkisk læge - Karin Enggaard Nielsen 
Undervisning vedr. ADHD/DAMP, Åbent Universitet, Ålborg - Jytte Lunding 
Undervisning om PKU for personalet på Bofællesskabet, Nibe, november - Kirsten 
Kjær Ahring 
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Dr. Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelse 
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Prof. David Brooks, Hammersmith Hospital, London, England 
Prof. Julian Keenan, Columbia University, New York, New York, USA 
Prof. Ingeborg Krägeloh-Mann, University of Tübingen, Tübingen, Tyskland 
Prof. Philippe Evrard, Hôpital Necher, Paris, Frankrig 
 
 
13.0 Reviewfunktioner 
Acta Pediatrica (Stockholm) (medlem af redaktionen) - Hans Lou 
Brain Devel (Tokyo) (medlem af redaktionen) - Hans Lou 
Journal Europ Ped Neurol Soc (London) (medlem af redaktionen) - Hans Lou 
Dysf. Brain (Rom) (medlem af redaktionen) - Hans Lou 
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Hans Lou er desuden rewiever ved en række videnskabelige tidsskrifter: 
Pediatric Research 
Journal of Cerebral Flow and Metabolism 
Journal of Developmental Medicine and Child Neurology 
 
 
14.0 Statslige fondsmidler i finansåret 2000 
 
Projekt 
 

Tilskudsgiver Modtager Beløb 

Dopamin receptor densiteten i hjer-
nen ved familiært og læsionelt hy-
perkinetisk syndrom 
 

SSVF Hans Lou 250.000

 
 
15.0 Modtagne fondsmidler fra private fonde mv. i finansåret 2000 
 
Projekt 
 

Tilskudsgiver Modtager Beløb 

Bedre tilværelse for PKU'ere 
 

Nutricia Hans Lou 80.000

Effekten af prænatal psykosocial 
stress på graviditetsforløb og fo-
sterudvikling, specielt hjerneudvik-
ling 
 

Dir. Ib Henriksens Fond Dorthe Hansen 50.000

Visuel aktivering under spontan dyb 
søvn hos raske voksne undersøgt 
med H2O15 PET 
 

Ludvig & Sara Elsass Fond Peter Born 100.000

Risikofaktorer for neonatal encefa-
lopati 
 

Ludvig & Sara Elsass Fond Hans Lou 380.000

Effekten af prænatal psykosocial 
stress på graviditetsforløb og fo-
sterudvikling, specielt hjerneudvik-
ling 
 

Augustinus Fonden Dorthe Hansen 50.000

Forskningsstøtte for juli kvartal 
2000 
 

NIlab Hans Lou 15.000
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Administrations- og serviceafdelingen 
 
 
 
1.0 Personale 
 
1.1 Kompetenceudvikling af medarbejdere 
Deltagelse i kurser mm. 
Nye lønsystemer. - lokal og chefløn - Svend Erik Stadsgaard, Helle Buus Mølgaard 
Introduktion til nye lønsystemer - Helle Buus Mølgaard 
Anvendelse af de nye lønsystemer - Svend Erik Stadsgaard, Helle Buus Mølgaard 
Grundkursus Uddata - Lykke Nielsen 
Indtægtsdækket virksomhed - Lykke Nielsen 
Seminar om tilskudsforvaltning - Svend Erik Stadsgaard, Helle Buus Mølgaard 
Den nye Ferielov - i en nøddeskal - Svend Erik Stadsgaard, Helle Buus Mølgaard 
Bekæmpelse af brand - Ole Mikkelsen 
Lytning - den 'glemte' færdighed - Bente Schmidt, Nancy Stubbe 
 
Videreuddannelse: 
Forvaltningshøjskolens Grundkursus II - Helle Buus Mølgaard 
 
 


