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Forord 
 
 
 

John F Kennedy Instituttet præsenterer hermed årets faglige aktiviteter og opnåede resultater. 
 
Instituttet er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet. Instituttets formål er: 

• gennem forskning og udvikling at forbedre diagnostik, rådgivning, og behandling af medfødte handi-
cap med betydelig og varigt nedsat funktionsevne  

 
Instituttet har en udstrakt rådgivningsvirksomhed af professionelle i social- og sundhedssektoren samt af 
familier med arvelige sygdomme og medfødte handicap. Instituttets særkende er en tæt integration mellem 
diagnostik, behandling og rådgivning understøttet af strategisk forskning på internationalt plan. Instituttets 3 
afdelinger har et integreret samarbejde, f.eks. ved forskningsfaglige fælleskonferencer og ved ugentlige kon-
ferencer for alle medarbejdere om fælles almene forhold. 
 
Instituttet har udarbejdet en 3-årig strategi- og forskningsplan for år 2000-2002. Instituttets forskning er orga-
niseret i 5 programområder: 1. Fejl i phenylalaninstofskiftet, 2. Fragilt X syndrom og andre hyperaktivitets-
syndromer, 3. Reproduktion, vækst og udvikling, 4. Fejl i energistofskiftet, og 5. Fejl i metalstofskiftet.  
 
Instituttet varetager desuden den landsdækkende diagnostik og behandling af PKU (phenylketonuri, Føllings 
syge). 
Hertil kommer yderligere et aktivitetsområde: diagnostisk service med salg af laboratorieydelser i form af 
kromosomanalyser, DNA- og biokemiske analyser. 
 
Instituttet beskæftigede i 2001 ca. 70 medarbejdere fordelt på 61 årsværk. Heraf var 21 til interne formål: 
administration, service, ledelse mm., mens 40 var til eksterne formål: behandling, rådgivning og forsk-
ning/udvikling, fordelt med ca. 1/3 til hvert formål. Således var der 14 årsværk til forskning og udvikling. I det 
forløbne år har forskningsaktiviteten resulteret i 33 videnskabelige publikationer fortrinsvis i internationale 
tidsskrifter. Instituttets medarbejdere har aktivt deltaget (foredrag, postere) i et stort antal nationale og 
internationale møder og kongresser. Det internationale samarbejdsnetværk og udveksling i form af 
udenlandske gæsteforskere er videreført. Generelt kan forskningsaktiviteten vurderes som værende høj med 
ca. 2-3 publikationer per akademisk forskerårsværk. I 2001 forsvarede 3 forskere ph.d.- eller doktoraf-
handlinger.   
At Instituttets forskning er af høj kvalitet afspejles også i evnen til at tiltrække eksterne fondsmidler til forsk-
ning, fra såvel statslige og som private fonde i alt ca. 4,8 mil. Der er bl.a. givet tilsagn om bevilling til nyt ap-
paratur, hvilket er en helt uomgængelig forudsætning for at Instituttet kan bevare sin position i forsknings-
landskabet.  
 
Instituttet er i en omstillingsproces med ændret ledelsesstruktur og generationsskifte. I årets løb er den hidti-
dige fællesledelse afløst af traditionel direktionsledelse med en institutchef, idet et direktionsmedlem er fra-
trådt og direktionen er suppleret med en økonomichef. Instituttet har gennemgået en konsulentundersøgelse 
med formålet at undersøge fordele ved en evt. fusion med en anden statslig institution, Statens Øjenklinik. 
Rapporten påpegede betydelig synergieffekt ved en sammenlægning, ikke mindst på forskningssiden. Insti-
tuttet forventer derfor yderligere organisatoriske ændringer. 
 
 
 
 
 
 
Karen Brøndum-Nielsen 
Institutchef 
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Neuropædiatrisk afdeling 
 
 
1.0 Hovedformål og opgaver 
 
• At forebygge mental retardering på grund af 

arvelige sygdomme i stofskiftet gennem rådgiv-
ning og behandling 

• At rådgive og formidle viden om arvelige stof-
skiftesygdomme til familier samt professionelle i 
social- og sundhedsvæsenet gennem oplys-
ning, undervisning og publikationer. 

• At forbedre diagnostik og behandling af arveli-
ge stofskiftesygdomme gennem forskning og 
udvikling. 

 
 
2.0 Mål og væsentligste resultater 
 
Ordinær virksomhed 
 
Afdelingens leder gennem mange år fratrådte 1. 
september for at hellige sig forskning. Den opslåe-
de overlægestilling kunne først besættes pr. marts 
2002, hvilket har betydet en nedsat forsknings-
aktivitet i afdelingen, samt at flere nye tiltag har 
måttet udsættes. 

 
 
2.1 Phenylketonuri, PKU 
 
Formålet med diætbehandling af PKU-patienter er 
at opnå normal udvikling og intelligens hos barnet, 
samt at der opnås en tilværelse så nær det normale 
som muligt. Diætbehandlingen og rådgivningen af 
forældrene ved et team af diætister, læger, psyko-
loger og plejepersonale er i centrum. Behandlings-
regimerne er fastlagte, afhænger af barnets alder 
og er lægeordinerede. Det har i tidens løb vist sig, 
at behandlingen ikke kan ophøre ved voksenalde-
ren, men kan modificeres noget. Hos unge, hvor 
det kan være vanskeligt at opnå fuld compliance, er 
det en fordel, at behandlingen med et egentligt 
diætpræparat kan ændres periodevist eller mere 

permanent til en behandling med tabletter med en 
særlig aminosyresammensætning, et behandlings-
princip, som har været i anvendelse i Danmark 
siden 1986. Dette sidste bruges primært, hvis der 
er problemer med den konventionelle behandling. 

 
Målgruppen er børn som findes positive ved scree-
ningsprøve på Statens Serum Institut. I 2001 tilkom 
seks nye behandlingskrævende patienter samt tre 
med en mild form, som kun kræver observation. 
Ved årsskiftet 2001/2002 var 210 børn, unge og 
voksne i behandling og 57 under observation. Hertil 
var der i løbet af året 15 kvinder på graviditetsdiæt, 
der er en streng diætbehandling, som er nødvendig 
for at forhindre hjerneskade og misdannelser hos 
det ventede barn. I 2001 blev der født seks raske 
børn af kvinder med PKU. Dermed er der i årene 
1979 - 2001 i alt født 22 børn af 17 mødre med 
PKU. 
 

Antal patienter 1999 2000 2001 

I behandling (PKU/Alkaptonuri) 190 202 213 

Heraf på graviditetsdiæt ? ? 15 

Under observation (HPA) 50 54 57 

Patienter i alt 240 256 270 
 
 
Resultater/effektmål. Alle børn følger diæt og får 
regelmæssigt taget blodprøver til måling af blodets 
indhold af phenylalanin til regulering af diæten samt 
kontrol af diætoverholdelse. I 2001 er grænserne 
for phenylalanin blevet sænket efter internationale 
retningslinier. Børnene kommer til regelmæssig 
kontrol med læge- og psykologundersøgelse.  
Der er mulighed for overnatning for begge forældre 
og eventuelle søskende, hvilket er hensigtsmæs-
sigt, da en del af familierne kommer fra Jylland. 
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Ophold i Instituttets 
Bohus 1999 2000 2001 

Ambulante kontakter, antal 
personer 699 638 472 

Overnatninger, antal personer 758 683 733 

Heraf patienter 417 378 455 

 
 
Psykologundersøgelser viser et udviklingsniveau 
indenfor normalområdet hos alle i behandling. Der 
er arbejdet med at udvide de psykologiske under-
søgelser af PKU-patienter med henblik på en mere 
forfinet vurdering af kognitive funktioner. 
I 2001 tilkom et nyt diætpræparat, hvor diætpulveret 
er presset til tabletter. Dette har fået en betydelig 
succes hos større børn og har bevirket en endnu 
bedre tilslutning til behandlingsregimet og dermed 
en endnu bedre diætoverholdelse. Dette har sam-
men med de sænkede grænser og det uventet 
store antal kvinder, der ønskede at blive gravide, 
øget forbruget af diætpræparat mere end forudset. 
Effektiviseringen af behandlingen har derfor også 
medført en fordyrelse.  
For at få et overblik over evt. problemer med diæt-
overholdelse er der iværksat en spørgeskemaun-
dersøgelse hos 0-16-årige. 
To ernærings- og husholdningsøkonomstuderende 
har lavet en kogebog for børn med PKU, så disse 
selv kan få et medansvar for diættilberedelsen. 

Kogebogen kan købes af PKU Foreningen. 

 
Der er i årets løb udarbejdet en velkomstpjece til 
nye familier. Den vil blive lagt på Instituttets hjem-
meside. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Fragilt X 
 
Fragilt X syndrom er et andet kernekompetenceom-
råde på Instituttet, som varetages i et samarbejde 
mellem Neuropædiatrisk og Klinisk Genetisk afde-
ling. 
Formålet er at kombinere forskning med diagnostik, 
rådgivning og socialpædagogisk behandling. 
Otte patienter og anlægsbærere er undersøgt psy-
kologisk med 40 testninger. Hertil kommer rådgiv-
ning af familier og institutioner/forvaltninger. Der har 
været ni hjemmebesøg og observationer. Der har 
været seks børn med familier i bohuset. Afdelin-
gens psykolog har deltaget i et 2-dages møde ar-
rangeret af fragilt X foreningen. 
 
 
2.3 Forskningsprojekter 
 
1.  ”PreKUnil tablet behandling af unge voksne 

med PKU. Neuropsykologisk opfølgning”, (Jen-
te Andresen, Hans C. Lou). Resultaterne blev 
præsenteret ved SSIEM 39th Annual Symposi-
um, Prag, September 2001 ved to posters cite-
ret I publikationslisten. En artikel er under 
udarbejdelse. 

 
2.  Et projekt med brug af Magnetisk Resonans 

Spektroskopi (MRS) planlægges. Formålet er 
at måle koncentrationen af phenylalanin i hjer-
nen med og uden behandling med PreKUnil-
tabletter og sammenholde det med koncentra-
tionen i blod. Der er endnu ikke lavet projektbe-
skrivelse, og det er derfor endnu ikke forelagt 
Videnskabsetisk Komité. 

3.  Ubehandlet PKU.  

Fig 1. Patienter til vejledning 
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 Der er startet et projekt godkendt af Videnskab-
setisk Komité med dobbeltblindet behandling af 
hidtil ubehandlede PKU-patienter med henblik 
på om deres situation kan bedres. 20 patienter 
indgår i forsøget. De behandles 6 mdr. med ak-
tivt præparat (tbl. PreKUnil) og 6 mdr. med 
blindpræparat. Projektet afsluttes medio marts 
2002. Der er ingen resultater før koden kan 
brydes. Projektet finansieres af Nilab A/S .  

 
4.  Maternel PKU  
 Formålet ved projektets opstart i 1984 var at 

klarlægge hvilke faktorer, der har indflydelse på 
fosterets normale udvikling, når moderen har 
PKU. Det er velbeskrevet i litteraturen, at et 
højt phenylalaninniveau hos moderen i gravidi-
teten medfører irreversible skader på det ufød-
te barn. Projektet er et nordisk samarbejde mel-
lem Danmark, Norge og Sverige ud fra samme 
model, som har været anvendt i et tilsvarende 
amerikansk projekt. Gennem de senere år er 
der kommet mange deltagere til, og stort set al-
le kvinder føder i dag velskabte børn som følge 
af optimal behandling, fastlagt på baggrund af 
hidtidige erfaringer.  

 Projektet skal ifølge planen snart afsluttes, men 
det er hensigten stadig at følge alle gravide 
kvinder med PKU samt deres børn tæt. Dette 
indebærer hyppige kontrolbesøg hos diætist, 
læge og sygeplejerske (sidenhen psykolog), 
hyppig indsendelse af blodprøve, tæt telefon-
kontakt samt relevante laboratorieprøver. 

 
5.  Projekt om indtil nu otte børn med hyperkinetisk 

syndrom ud af en kohorte på 29 præmature 
børn med undersøgelse og testning før og un-
der behandling med Ritalin.  

 På grund af fratrædelse af afdelingens leder 
hører dette projekt ikke mere under Kennedy 
Instituttet. 

 
6.  Stressprojektet. 
 I fortsættelse af sidste års beretning kan det 

oplyses, at data er indtastede og flere af hor-
monanalyserne på blodprøverne er gennem-
ført. Der er endvidere modtaget økonomisk 
støtte til yderligere godt et års databehandling, 
som dog først forventes at foregå i 2003, pga. 
barselsorlov, som varer indeværende år. 

 
 
3.0 Indtægtsdækket virksomhed 
 
3.1 DAMP 
 
En neuropsykologisk undersøgelse omfatter føl-
gende elementer: indsamling af oplysninger om 
patienten, observationer, psykologisk testning samt 
vurdering og konklusion. Det hele sammenfattes i 
en omfattende rapport, der beskriver patientens 
ressourcer, behandlingsanvisninger samt fremtids-
perspektiver. 
Der er lavet neuropsykologiske udredninger af ni 
patienter med organiske skader eller dysfunktioner. 
Disse er afsluttet med ni rapporter. Derudover er 
der givet samtale, vejledning og supervision vedrø-
rende to patienter med ADHD/DAMP. Specielt vor 
viden om og arbejde med patienter med opmærk-
somheds- og koncentrationsproblemer (ADHD/-
DAMP) har medført megen positiv omtale af John 
F. Kennedy Instituttet.  
Vi er medio 2001 ophørt med at skrive nye patien-
ter på venteliste, og tilbudet forventes afviklet i lø-
bet af 2002. 
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4.0 Videnskabelige publikationer 

 

1. T.W. Kjaer, M. Nowak, K.W. Kjaer, A.R. Lou, and H.C. Lou. Precuneus-prefrontal activity during 
awareness of visual verbal stimuli, Conscious Cogn JID - 9303140 10:356-365 (2001). 

2. D. Hansen, H.C. Lou, and J. Olsen. [Serious life events and congenital malformations. A national study 
with a complete follow-up], Ugeskr Laeger JID - 0141730 163:1051-1057 (2001). 

 
 
5.0 Kompetenceudvikling af medarbejdere, deltagelse i kurser mm. 
 
Kursus i Excel, okt., Brunhilde Sundstrøm 
Kursus i Di-Diver, marts, Lea Brammer 
”Grundkursus for SU-medlemmer’, København, nov., Lea Brammer 
Kursus i Arbejdsmiljø 1. del, feb., Lea Brammer 
Kursus i Arbejdsmiljø 2. del, marts, Lea Brammer 
Kursus i statslig regnskab, april, Lea Brammer 
Kursus i spørgeskemaundersøgelser, nov., Lea Brammer, Jytte Lunding 
Kursus i børneernæring på KVL (Kongelige veterinære landbohøjskole), juni-juli, Kirsten Kjær Ahring 
Kursus: 'Vitaminer og Mineraler, Ferrosan, Danmark., maj, Kirsten Kjær Ahring 
'Proteiners betydning for kroppen', Danske kødproducenter, Danmark., sep., Kirsten Kjær Ahring 
Kursus i neuropsykologiske tests, Børn- og ungepsyk., Psykiatrisk Sygehus, Hillerød, april, Jytte Lunding 
Personaleseminar ved psykolog, Sonnerupgaard, marts, Neuropædiatrisk afdeling 
 
I samarbejde med de andre afdelinger på Kennedy Instituttet er der afholdt :  
 
Åbent Hus for gymnasieelever 6/3 og 8/3 
Åbent Hus for yngre læger, 24/8  
Åbent Hus for amtets gyn./obst. afdelinger, 19/11 
 
 
6.0 Deltagelse i nationale og internationale møder 
 
Konference genetik og autisme, marts, deltager Jytte Lunding 
Ravnsborg kommune, tværfagligt møde, februar, Lea Brammer 
Nordisk diætist møde arrangeret af Vitaflo, Dalarne, Sverige, 7.-8. februar. Fremlæggelse af data over gravi-
de patienter med PKU, Karin Enggaard Nielsen. Oral præsentation: 'Prekunil behandling - erfaring i Dan-
mark'', Kirsten Kjær Ahring 
SHS International meeting of Inborn Errors, London, England, 1.-2. marts. Oral præsentation: 'Case presen-
tation: Severe anxiety may be reduced with dietary treatment', Kirsten Kjær Ahring, desuden Karin Enggaard 
Nielsen, Lea Brammer 
NSPKU møde, Margate, England, 3.-4. marts, Karin Enggaard Nielsen, Kirsten Kjær Ahring 
PKU-møde inkl. generalforsamling i PKU-foreningen, Odense, 21. april. Oplæg vedr. 'PKU, coping og com-
pliance', Karin Enggaard Nielsen, Jytte Lunding. Kort mundtlig orientering om 'Projekt ubehandlede PKU 
patienter', Kirsten Kjær Ahring, desuden Lea Brammer 
9th Scientific Meeting of the International Study for Magnetic Resonance in Medicine (abstract), Glasgow, 
Scotland, 21-27. april 2001, Maria Miranda 
National DAMP-konference, 27.-28. august, Jytte Lunding 
Deltagelse i SSIEM(Scientific Society of Inborn Errors of Metabolism), Prag, Tjekkiet, 4.-7. September. Oral 
præsentation: “Experiences with Prekunil tablets in Denmark”, Kirsten Kjær Ahring 
Deltagelse i ESPKU (European Society of PKU) Torremolinos, Malaga, Spainen, 24.-28. oktober. Foredrag 
omhandlende spørgeskemaundersøgelse, Karin Enggaard Nielsen, desuden Lea Brammer, Kirsten Kjær 
Ahring, Jytte Lunding 
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7.0 Vejlederfunktioner 
 
Vejleder for Maria Miranda (ph.d.-afhandling: Cerebral Magnetic Resonance Imaging and Ultrasound in pre-
term infants: Prospective comparison study and correlation with the neurodevelopmental status at 1 and 2 
years of age, forsvaret 15. august 2001), Hans Lou 
Vejleder for Peter Bjerre Toft (disputats: Magnetic resonance investigations of the human brain, forsvaret 17. 
august 2001), Hans Lou 
Praktikvejleder for 3 specialestuderende, februar-maj, Karin Enggaard 
 
 
8.0 Faglige og akademiske tillidshverv 
 
Medlem i sammenslutningen af pædiatriske kliniske diætister (Kirsten Kjær Ahring) 
Bestyrelsesmedlem i PKU Foreningen (Birgitte Olsen) 
Bestyrelsesmedlem i Europæiske PKU Forening, ES PKU (Kirsten Ahring) 
 
 
9.0 Foredrag og undervisning 
 
Temadag i Børneneuropsykologisk Selskab., februar, underviser Jytte Lunding 
Fragilt-X weekend for familier, november, underviser Jytte Lunding 
Temadag: Udredning af børn med specifikke vanskeligheder (Børneneuropsykologisk selskab), juni, under-
viser Jytte Lunding 
Temadag: Forskning og formidling af forskningsresultater (Børneneuropsykologisk selskab), september, 
underviser Jytte Lunding 
Temadag udredning og behandling af unge og vokse, november, underviser Jytte Lunding 
Undervisning af jordemødre fra Københavns amt, 11. januar, Lea Brammer, Birgitte Olsen 
Børnehave i Farum, Vejledning i pulverindtagelse, 27. februar, Lea Brammer 
Undervisning i PKU for personale i vuggestue, 28. februar , Karin Enggaard 
Undervisning i PKU for personale på bo-institution, februar, Birgitte Olsen 
Foredrag, vedr. den neuropsykologisk testning, for lægerne på børneafdelingerne KAS Glostrup, 20. marts, 
Jytte Lunding 
Foredrag vedr. unge-voksne med ADHD/DAMP (DAMP-foreningen), 31. marts, Jytte Lunding 
Undervisning i anvendelsen af T.O.V.A. (Børn- og unge psyk. KAS Glostrup), 2. april, Jytte Lunding 
Undervisning af sundhedsplejersker fra Høje Tåstrup Kommune, 29. maj, Lea Brammer, Birgitte Olsen 
Undervisning i PKU for personale i børnehave, 6. juni , Karin Enggaard Nielsen 
Undervisning ved Nilab v/Stein Højmark, personalemøde, 29. juni, Lea Brammer, Birgitte Olsen 
Undervisning af jordemødreelever fra København, 3. august, Lea Brammer, Birgitte Olsen 
Undervisning i PKU på Færøerne i samarbejde med Nilab, 8.-10. august, Birgitte Olsen, Helle Andersen 
Undervisning af sundhedsplejersker fra Brønshøj, 8. oktober, Lea Brammer, Birgitte Olsen 
Undervisning om sammenhæng mellem neuropsykologi og pædagogik i arbejdet med handikappede (Fak-
se), 14. november, Jytte Lunding 
 
 
10.0 Fondsmidler 
 
Private fonde 
 

Projekt Tilskudsgiver Modtager Beløb

Forskningsprojekter på Neuro-
pædiatrisk afdeling SHS International Hans Lou 80.000

Fortsatte undersøgelser over 
det neurobiologiske grundlag 
for bevidsthedsprocesserne 

Lundbeckfonden Hans Lou 1.519.804

Hjælp til fortsættelse af projek-
tet Risikofaktorer for neonatal 
encefalopati 

Ludvig & Sara Elsass 
Fond Hans Lou 382.978
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Biokemisk afdeling 
(Afd. 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, socialfor-

valtninger og læger gennem diagnostik og 
rådgivning vedrørende arvelige stofskiftesyg-
domme samt gennem forskning, oplysning, un-
dervisning og publikationer at forbedre diagno-
stik og behandling. 

 
 
2.0 Mål og væsentlige resultater 
 
2.1 Ordinær virksomhed 
 
2.1.1 Laboratorieundersøgelser 
Afdelingens ordinære virksomhed og satspuljevirk-
somhed viser en stigning i det samlede analysetal 
på 5,5%. Især er antallet af analyser som led i di-
agnostik og behandling af PKU steget. Dette gæl-
der ligeledes antallet af analyser af mælkesyre og 
pyrudruesyre i blod, der udføres som led i udred-
ning af medfødte sygdomme i energistofskiftet, en 
del af satspuljevirksomheden. Der er yderligere 
sket en trefold stigning fra 26 til 74 modtagne mu-
skelbiopsier til analyse for medfødte fejl i et af de 
fem enzymkomplekser, der udgør cellens energile-
gemer (mitokondrier). Enkelte analyser for mere 
klassiske metaboliske sygdomme har vist en fal-
dende efterspørgsel og afdelingen har besluttet helt 
at ophøre med disse analyser til fordel for kerneom-
råderne, herunder genetiske analyser. 
 
2.1.2 Kvalitetssikring 
Afdelingen deltager fortsat i det europæiske kvali-
tetssikringsprogram ERNDIM. Deltagelsen har vist 
sig betydningsfuld i forbindelse med indkøring af 
nye analysemetoder. Afdelingen følger fortsat 
Dansk Selskab for Medicinsk Genetiks instrukser 
for kvalitetssikring af molekylærgenetiske analyser. 
Laboratoriet er fortsat tilsluttet den danske data-
base www.labinfo.dk. 
 
2.1.3 Rådgivning 
Afdelingen har også i 2001 systematisk registreret 
telefonrådgivninger og rådgivning afgivet pr. e-mail i 
udvalgte uger. På basis heraf har afdelingen 
skønsmæssigt haft 3.300 rådgivninger pr. telefon 
eller e-mail. Desuden havde afdelingen familier til 
rådgivning i forbindelse med sjældne arvelige stof-
skiftesygdomme. 
 

2.1.4 Udbud af analyser og rådgivning 
Afdelingens biokemiske analyser tilbydes gennem 
den danske database www.labinfo.dk og gennem 
Kennedy Instituttets hjemmeside. Afdelingens mo-
lekylærgenetiske analyser tilbydes internationalt 
gennem databasen GeneTests og den europæiske 
database EDDNAL. 

 
2.1.5 Fosterdiagnostik af Menkes sygdom 
I de senere år har der været store problemer med 
de biokemiske målinger pga. nedlukningen af reak-
toren på Risø. Vi har fået bevilget penge til udvik-
ling af nye metoder til tidlig fosterdiagnostik og har i 
samarbejde med Teknologisk Institut, Tåstrup næ-
sten færdigudviklet en metode til måling af kobber 
på moderkageprøver. En ny metode til produktion 
af radioaktivt kobber til brug for måling af kobber-
omsætningen i fostervandsceller er derimod blevet 
stærkt forsinket pga. omstrukturering og personale-
udskiftninger på de involverede afdelinger på Risø 
og Rigshospitalet. Alligevel forventes begge meto-
der at være færdigudviklet i løbet af 2002.  
Aktiviteten er støttet af en specialbevilling fra Sats-
reguleringspuljen. 
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2.2 Satspuljevirksomhed 
 
2.2.1 Medfødte sygdomme i energistofskiftet 
Det er Kennedy Instituttets mål at udvikle ny viden 
om cellernes dannelse af energi ved at etablere 
biokemiske og molekylærgenetiske metoder til for-
bedret diagnostik og rådgivning af fejl i energistof-
skiftet (også benævnt mitokondriesygdomme).  

 
Indsatsen retter sig mod udvikling af nye biokemi-
ske metoder til at påvise fejl i selve respirationskæ-
den og processer der indvirker herpå samt etable-
ring af molekylærgenetiske metoder til påvisning af 
specifikke genfejl.  
 
1. De biokemiske metoder har fået et løft pga. 

fondsmidler til nyt apparatur, der gør det muligt 
at analysere på mindre mængder. Vi har derfor 
valgt at koncentrere os om at forfine de allerede 
etablerede metoder i stedet for at udvikle nye 
metoder til at analysere de biokemiske syste-
mer, der vekselvirker med respirationskæden. 
Denne prioritering har gjort det muligt at styrke 
samarbejder med andre grupper om måling af 
vævsprøver fra flere patienter og et modelsy-
stem til gavn for udviklingen af vores metoder. 
De biokemiske metoders følsomhed og specifi-
citet er således blevet undersøgt i en række pa-
tienter med kendte mutationer (manuskript un-
der udarbejdelse). Anvendelse af de etablerede 
metoder har ført til diagnosticering af flere pati-
enter med mitokondriesygdom, og i samarbejde 
med Rigshospitalet er der publiceret to artikler, 
der beskriver patienter med hidtil ukendte muta-
tioner (publikation nr. 11 og 12). I samarbejde 
med Hacettepe University i Tyrkiet har vi desu-
den fundet enzymdefekter hos tyrkiske patien-
ter med forhøjet mælkesyre i blodet.  

 
2. Omsætningen i respirationskæden (den cellu-

lære respiration eller ånding) er den proces, der 
sammen med ilt fra lungerne omdanner krop-
pens brændstoffer (sukker, protein og fedt) til 
energi. Hvis iltindholdet i den enkelte celle 

kommer ud af balance i forhold til det normale 
taler man om oxidativt stress (for meget ilt) eller 
hypoxi (for lidt ilt). Dette vil påvirke åndingspro-
cessen i mitokondrierne, og undersøgelse af til-
stande med for lidt eller for meget ilt kan give os 
en større forståelse af samspillet mellem disse 
fint regulerede processer. Ud over den generel-
le viden om systemet kan det muligvis hjælpe 
os til at finde frem til nye diagnostiske markører 
til at opspore patienter med fejl i energistofskif-
tet, da de eksisterende ikke altid er tilstrækkeli-
ge. Vi har i det forløbne år iværksat et projekt 
vedr. oxidativt stress og har haft besøg af en 
gæsteforsker, Pascale Guiraud fra Frankrig. 
Projektet er kommet godt fra start og vil blive 
udbygget de kommende år. Desuden har vi i 
samarbejde med en norsk gruppe, Rikshospita-
let, Oslo medvirket til at studere energistofskif-
tet ved hypoxi i nerveceller.  

 
3. Energistofskiftet er et meget komplekst system 

og gener fra selve mitokondrierne og fra celle-
kærner har betydning. Som et led i vores over-
ordnede målsætning om at opprioritere vores 
indsats indenfor mitokondriesygdomme til også 
at involvere molekylærbiologiske analyser har vi 
iværksat indkøring af nye metoder til påvisning 
af kærne gener med betydning for mitokondrie-
sygdomme. Nogle af disse berører omsætnin-
gen af kobber i mitokondrierne og vi har derfor 
gjort disse til genstand for vores første indsats 
(se under kobberstofskiftet pkt. 5). Fejl i om-
sætning af metallerne jern og kobber i cellen vil 
give anledning til dannelse af såkaldt frie 
radikaler (angrebslystne iltmolekyler) og vil føre 
til oxidativt stress og ødelæggelse af energi-
stofskiftet.  

 
4. For at styrke den lægefaglige indsats omkring 

opsporing af patienter med mitokondriesyg-
domme er der startet et ph.d.-studium i efteråret 
2001.  

 
Mål for 2002: 
• samarbejdsprojektet med Pascale Guiraud 

videreføres bl.a. med støtte fra Den Franske 
Ambassade 

• publicere resultater for oxidativt stress under-
søgelserne 

• færdiggøre undersøgelse af biokemiske meto-
ders specificitet og sensitivitet 

• publicere resultater fra samarbejdsprojekt vedr. 
hypoxi 
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2.3 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
2.3.1 Fejl i phenylalaninstofskiftet 
A. PKU (Phenylketonuri, Føllings sygdom) 
 
 1. PKU skyldes nedarvede fejl i enzymet pheny-

lalaninhydroxylase, der katalyserer omdan-
nelsen af phenylalanin til tyrosin. Vi har gen-
nemført og afsluttet en omfattende analyse af 
35 hyppigt forekommende mutationers ind-
flydelse på enzymet. Vi påviste, at de fleste 
af mutationerne bevirker en sammenklump-
ning og hurtig nedbrydning af enzymet i cel-
len. En sådan mekanisme er tidligere be-
skrevet ved andre sygdomme. Vi påviste 
imidlertid også, at visse mutationer ikke på-
virker enzymets stabilitet, men derimod for-
årsager manglende binding af phenylalanin til 
enzymet, hvorved dette ikke kan aktiveres i 
tilstrækkelig grad. Ved højere koncentratio-
ner af phenylalanin øgedes bindingen til en-
zymet, hvilket indebærer, at virkningen af det 
mutante enzym muligvis er afhængig af phe-
nylalanin-niveauerne i blodet under behand-
ling. Dette er en helt ny sygdomsmekanisme, 
der måske kan forklare de meget omdiskute-
rede tilfælde, hvor patienter med samme mu-
tationer tilsyneladende har forskellig syg-
domsgrad. Arbejdet er beskrevet i 4 publika-
tioner i internationale tidsskrifter (nr. 1, 4, 5 
og 6). Projektet var støttet af Helsefonden, 
Novo Nordisk Fonden og Lundbeck Fonden. 

 
 2. I et af NICHD støttet multicentersamarbejde 

har afdelingen deltaget i en undersøgelse af 
den mulige årsag til øget forekomst af hjerte-
sygdom hos børn af PKU-kvinder. Undersø-
gelsen omfattede i alt 412 PKU-kvinder. Det 
blev påvist, at phenylalanin-niveauerne i blo-
det under graviditeten er den væsentligste 
årsag, idet værdier >15 gange højere end 
normalværdien var signifikant forbundet med 
en øget forekomst af hjertesygdom. Mutatio-
ner i genet for phenylalaninhydroxylase viste 
sig derimod ikke at have nogen betydning. 
Resultaterne er publiceret i internationalt 
tidsskrift (nr. 2). Projektet er afsluttet. 

 
 3. I et internationalt samarbejde om udfaldet af 

graviditet ved PKU har vi undersøgt 175 børn 
af 200 PKU-kvinder. 50% af børnene havde 
en gennemsnitlig IQ på 81 i 7-års alderen. 
Disses mødre havde svær PKU (svære gen-
defekter) og en IQ under 85. Hvis PKU-
kvinderne støttes og får en optimal diætbe-
handling under graviditeten, opnår børnene 
en normal IQ. Resultaterne er fremlagt ved 
Internationalt symposium i Los Angeles, juni 
2001; artikel er under udarbejdelse. Projektet 
er støttet af NICHD (US). 

 
4. En efterundersøgelse af voksne med PKU, født 

i perioden 1968-84, viste, at voksne med klas-
sisk PKU, der havde fortsat diætbehandlingen, 
havde en normal IQ (109), hvorimod en tilsva-
rende patientgruppe, der var ophørt med diæ-
ten, havde en gennemsnitlig IQ på 90. Afbry-
delse af diæten var yderligere forbundet med 
øget forekomst af eksem, astma, mentale for-
styrrelser, hovedpine, hypoaktivitet og hyperak-
tivitet. Det er således entydigt påvist, at patien-
ter med klassisk PKU bør fortsætte diætbe-
handlingen livslangt. Resultaterne er fremlagt 
ved internationalt symposium i Californien, juni 
2001. Publikationen er antaget af internationalt 
tidsskrift. Projektet er støttet af NICHD (US). 

 
5. Afdelingen har deltaget i en international under-

søgelse af, hvorvidt patienter med lettere forhø-
jede phenylalanin-niveauer (5-10 gange højere 
end normal koncentration) bør behandles med 
phenylalaninfattig diæt. En lang række para-
metre blev undersøgt hos i alt 31 personer, og 
det blev påvist, at diætbehandlingen ikke har 
nævneværdig indvirkning på denne patient-
gruppe. Resultaterne er publiceret i internatio-
nalt tidsskrift (nr. 3). 

 
Mål for 2002: 
• at afholde et internationalt PKU-symposium 

med titlen Phenylkenonuria - Present Know-
ledge and Future Challenges 

• som inviteret forfatter at skrive et kapitel med 
titlen ’Phenylketonuria’ til Nature’s nye værk 
Encyclopedia of the Human Genome 

• publicere resultaterne af det internationale 
samarbejde om udfaldet af graviditet ved PKU 

• udarbejde publikation på basis af resultaterne 
af analyser af udvalgte gener fra 100 patienter 
med tidligt debuterende, arvelig Parkinsons 
sygdom 

• at deltage i et af NIH støttet projekt om behand-
ling af mild PKU alene med tabletter indehol-
dende cofaktorer (coenzymet, hjælpeenzymet) 
BH4 (tetrahydrobiopterin) 
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B. Fejl i andre gener involveret i omsætningen af 
phenylalanin 

 
 En normal omsætning af phenylalanin kræver 

tilstedeværelsen af cofaktoren BH4 (nr. 7). En 
normal videre omsætning af phenylalanin til do-
pamin kræver bl.a. en normal funktion af enzy-
met tyrosin hydroxylase. 

 
 1. Genetiske fejl i syntese og regenerationen af 

hjælpeenzymet (cofaktoren) BH4. 
  Første halvår 2001 er der sammenskrevet en 

ph.d.-afhandling til afslutning af de studier, 
der har omhandlet undersøgelsen af patien-
ter med forskellige årsager til mangel på BH4. 
I løbet af ph.d.-studiet er der udviklet scree-
ningsmetoder baseret på denaturerende gra-
dient gel elektroforese (DGGE) til undersø-
gelse af tre gener, GCH1, PTS og QDPR, 
som kan være defekte hos patienter, der 
mangler BH4. Defekter i disse gener kan 
medføre vidt forskellige symptomer, varie-
rende fra milde neurologiske symptomer 
(som f.eks. ved dopa-responsiv dystoni) til 
svær og fatal sygdom (som ved DHPR de-
fekt). Defekterne kan bestemmes biokemisk, 
men nu også genetisk. Fordelen ved en ge-
netisk bestemmelse er, at man får mulighed 
for hurtigt at undersøge flere familiemed-
lemmer og for at foretage prænatale diagno-
ser. En artikel (nr. 8) beskrivende en præna-
tal diagnose for DHPR defekt er publiceret i 
2001. 

 
  Ph.d.-afhandlingen præsenterer metoder til 

undersøgelse af de tre gener, der koder for 
tre enzymer i syntese- og regenerationsveje-
ne for BH4 samt anvendelsen og resultaterne 
fra undersøgelsen af 43 patienter mistænkt 
for defekter i disse tre gener. 21 patienter 
mistænkt for en defekt i GCH1 genet blev 
undersøgt, hvilket medførte fundet af gende- 

fekter hos 14 af patienterne. Fem familier blev 
undersøgt for defekter i PTS genet og mutatio-
ner blev fundet hos alle. Sidst blev 17 tyrkiske 
patienter undersøgt for defekter i QDPR genet 
og gendefekter blev her også fundet hos alle. 
Fundet af mutationer har bidraget til at stille di-
agnosen og til at påbegynde den rette behand-
ling af patienterne. Studiet har også medført 
identifikationen af de første danske patienter 
med dopa-responsiv dystoni og mutationer i 
GCH1 genet. 

 
 Afslutningen af ph.d.-arbejdet er i 2001 blevet 

støttet af Statens Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd, Novo Nordisk Fonden og Hoff-
mann's Mindelegat. 

 Ph.d.-afhandlingen blev antaget i december 
2001. 

 Både under og efter afleveringen af ph.d.-
afhandlingen er der løbende modtaget prøver til 
undersøgelse af disse tre gener. 

 
Mål for 2002:  
• at publicere de resterende resultater (to artikler) 

fra ph.d.-studiet i internationale tidsskrifter og i 
Ugeskrift for Læger. 

 
 
 2. Fejl i reguleringen af GTPCH aktiviteten 
 
 GTPCH enzymets aktivitet reguleres af et 

protein, GTP cyclohydrolase I feedback regu-
lating protein (GFRP), som både af BH4 og 
phenylalaninniveauet. Der blev spekuleret 
om defekter i dette protein kunne forskyde 
balancen mellem syntesen af BH4 og ni-
veauet af phenylalanin og medføre sympto-
mer afledt af disse. I 2001 blev der etableret 
screeningsmetoder baseret på DGGE til un-
dersøgelse af GFRP genet og patienter med 
neurologiske symptomer og/eller forhøjet 
phenylalanin uden identificeret grund blev 
undersøgt. Studiet førte ikke til identifikation 
af nogen forandringer i GFRP genet hos dis-
se patienter og man må derfor antage af de-
fekter i GFRP genet er meget sjældne og 
muligvis ikke forekommende. 

 
 
 3. Parkinsons sygdom 
 
 Parkinsons sygdom skyldes en relativ man-

gel på dopamin og der kan være flere årsa-
ger til en sådan tilstand, bl.a. defekter i α-
synuclein, parkin og tyrosin hydroxylase (TH) 
generne. I 2000 er der i Århus etableret et 
projekt, hvor parkin genet undersøges for 
mutationer (overlæge Jens Michael Hertz, 
Institut for Human Genetik og overlægerne  
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Erik Dupont og Karen Østergaard, Århus Uni-
versitetshospital). 
 
Tyrosin hydroxylase (TH) er tæt beslægtet med 
phenylalanin hydroxylase (defekt ved PKU), 
som vi gennem årene har undersøgt med en 
meget effektiv metode. TH medvirker til dannel-
se af dopamin og vi har derfor i 2001 opsat en 
hurtig metode til at undersøge TH genet for mu-
tationer. Formålet med studiet er at undersøge 
de patienter, som viste sig ikke at have mutati-
oner i parkin genet, i samarbejde med gruppen 
fra Århus. 
(Projektets titel: Molekylærgenetiske undersø-
gelser ved hjernesygdomme med formodede 
fejl i dopaminsyntesen). 
 
I løbet af 2001 er der modtaget 70 prøver fra 
disse patienter med tidligt debuterende parkin-
sonisme (<40 år). Der er i løbet af 2001 etable-
ret en hurtig screeningsmetode til undersøgelse 
af TH genet for mutationer og undersøgelsen af 
de 70 patienter er påbegyndt i efteråret 2001. 
 
Projektet er støttet af Statens Sundsheds-
videnskabelige Forskningsråd, Lundbeck Fon-
den og Civilingeniør Stenild Hjorts enke Else 
Hjorts Fond. 
 
Samtidig er der blevet undersøgt 55 patienter 
med dopa-responsiv dystoni for eventuelle mu-
tationer i TH genet. Dette førte til identifikatio-
nen af mutationer hos fire patienter og disse er 
beskrevet i ovennævnte ph.d.-afhandling. 

 
Mål for 2002:  
• at færdiggøre screeningen af 70-100 patienter 

med tidligt debuterende familiær parkinsonisme 
i TH og GCH1 generne 

• at publicere resultaterne i internationale tids-
skrifter. 

 
 
2.3.2 Menkes sygdom og andre fejl i metalstofskif-
tet 
Målet er at udvikle ny viden om fejl i metalstofskiftet 
og sygdomsudvikling specielt med henblik på at 
etablere nye diagnostiske metoder. 
 
1. Kennedy Instituttets har en god position til at 

undersøge fejl i kobberstofskiftet. Siden bioke-
miske metoder for Menkes sygdom blev etable-
ret for mere end 25 år siden har Instituttet lø-
bende fået henvist patienter med denne syg-
dom og med mistanke om andre fejl i omsæt-
ningen af kobber. Senest har vi medvirket til 
påvisning af en afvigende kobberomsætning 
hos en nyopdaget gruppe af patienter med fejl i 
energistofskiftet. Den primære årsag til syg-
dommen er en mangelfuld optagelse af kobber i 

mitokondrierne. To publikationer er udarbejdet 
(nr. 10 og 13). 

 
2. Blandt de henviste Menkes patienter har ca. 

10% en mildere sygdomsforløb og vi har derfor 
en god mulighed for at undersøge sammen-
hængen mellem genfejl og sygdomsudvikling. 
Nogle af genfejlene kræver imidlertid komplice-
rede og arbejdskrævende molekylærgenetiske 
metoder for at kunne give en rimelig forklaring. 
Vi har i det forløbne år arbejdet meget på at 
etablere nye metoder, hvor vi udnytter at alle 
organismer har udviklet stærkt beslægtede me-
kanismer til at transportere kobber. Aktuelt er vi 
i gang med at benytte bagegær til at måle om 
patienter med et mildere forløb har en delvist 
aktiv kobberpumpe, som kan erstatte gærens 
pumpe. Vi får herved en større basal viden om 
kobberpumpens funktion og cellers kobberstof-
skifte. Samarbejde med en tysk forskergruppe 
har resulteret i en publikation (nr. 14). 

 
3. Med samme mål for øje, at opnå en større vi-

den om kobberpumpens funktion, er vi i færd 
med at undersøge betydningen af genfejl hos 
Menkespatienter, der fører til aminosyreudskift-
ninger i pumpens opbygning. Menkes proteinet 
tilhører en stor familie af metalpumper, hvoraf 
den molekylære opbygning af kalciumpumpen 
er kendt. Vi har etableret et samarbejde med 
prof. Signe Larsen, Københavns Universitet om 
sammenligning af proteinstrukturen mellem 
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Menkes proteinet og den beslægtede kalcium-
pumpe. Resultaterne er ved at blive bearbejdet 
til en publikation. 

 
 
4. Vi udvikler løbende metoderne til påvisning af 

genfejl og har det seneste år specielt arbejdet 
med at kunne finde genfejl ved Menkes syg-
dom, i tilfælde af at store genstykke mangler. 
Hos ca. 20% af patienterne findes denne type 
genfejl og dette kan betyde problemer med bæ-
rerdiagnose og fosterdiagnostik i familien. Vi  

har etableret flere nye metoder til påvisning af 
gendeletioner og vil videreudvikle en af meto-
derne til rutinemæssig påvisning af bærere. 
Dette arbejde er forsinket pga. indkøringsvan-
skeligheder af et nyt apparatur der er anskaffet 
2001. De udviklede metoder er blevet benyttet 
til at bekræfte mosaiktilstand i kønscellerne hos 
en kvinde, der har fået flere syge børn. Det er 
første gang dette er blevet påvist ved Menkes 
sygdom og det har stor betydning for rådgivning 
af anlægsbærerkvinder. En anden ny metode til 
påvisning af genfejl i den ene halvdel af genet i 
ét trin er endvidere blevet færdigudviklet. Næ-
sten 100% af alle genfejl i den første halvdel af 
Menkes genet kan findes ved denne metode. 

 
5. Samtidigt har vi arbejdet med den beslægtede 

kobberpumpe hos Wilson patienter. Vi har etab-
leret en metode til at skelne mellem aktivt og 
inaktivt ceruloplasmin, der er et kobberbærende 
protein som findes i nedsat mængde i blodet 
hos både Wilson og Menkes patienter. Endvide-
re har samarbejde med en tysk gruppe resulte-
ret i en publikation (nr. 15). 

 
Mål for 2002: 
• færdigudvikle metode til udtryk af Menkes-

kobberpumpen i gærsystemet 
• publicere kobberpumpens opbygning ved hjælp 

af mutationer der fører til aminosyre udskiftning 
• publicere metoder til undersøgelse af partiel 

mangel af Menkes genet, samt metoder til bæ-
rerdiagnostik 

• publicere tilfælde med mosaiktilstand i gona-
derne 

• iværksætte projekt vedr. Wilson sygdom 
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4.0 Personale 
 
4.1 Kompetenceudvikling af medarbejdere 
Deltagelse i kurser mm. 
 
Kursus i Excel, okt., Ulla Gaard 
Kursus i Enzymkinetik, jan., Ulla Gaard 
Kursus i sekventering, maj, Connie Lund 
Kursus i kvalitetssikring, nov., Pia Hougaard, Vibeke Rasmussen 
Kursus i Di-Diver, marts, Vibeke Henriksen 
Deltaget i ‘Temadag om akkreditering af klinisk biokemiske laboratorier’, sep., Odense, Flemming Wibrand 
Deltaget i ”Grundkursus for SU-medlemmer’, København, nov., Flemming Wibrand 
 
 
5.0 Deltagelse i nationale og internationale kongresser og møder 
 
10th International Congress Human Genetics, Wien, maj, Flemming Güttler, deltager 
International Maternal PKU Symposium, Pasadena, Californien, 6.-9. juni, Flemming Güttler, inviteret fore-
dragsholder 
Phenylketonuria in Adulthood: A Collaborative Study, Los Angeles, 10.-14. juni, Flemming Güttler, inviteret 
foredragsholder 
Minisymposium ’Erkrankungen des Kupferstoffwechsels’ med indlægget ’Menkes Syndrome: State of the 
Art’. Krankehaus München-Schwabing, München, Tyskland, 21. maj 2001, Nina Horn, inviteret foredrag-
sholder 
 ‘8. International Conference on Wilson Disease and Menkes Disease’ med indlægget ‘Genes differentially 
expressed in Menkes disease’, University of Leipzig, Leipzig, Tyskland 16.-18. april 2001, Nina Horn, in-
viteret foredragsholder og poster 
‘The Fifth European Meeting on Mitochondrial Pathology’, Venedig, Italien 19.-23. september 2001. Flem-
ming Wibrand, poster 
 
 
6.0 Udenlandske gæsteforskere 
 
Dr. Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Tyrkiet 
Pascale Guiraud, Dr.Pharm., Joseph Fourier University, Grenoble, Frankrig. 
 
Udstationering 
Lars Riff Jensen, 3 måneder, på Max Planck Instituttet, Berlin, foråret 2001. 
 
 
7.0 Vejlederfunktioner 
 
Ph.d.-stud., Anne Romstad, (Flemming Güttler) 
Ph.d.-stud., Lars Riff Jensen, (Nina Horn)  
Specialestuderende i humanbiologi, Lena Poulsen, (Lisbeth Birk Møller, Nina Horn) 
Specialstuderende i biokemi, Marianne Paulsen, (Lisbeth Birk Møller) 
Læge, ph.d.-stud., Elsebet Østergaard, (Lisbeth Birk Møller) 
 
 
8.0 Faglige og akademiske tillidshverv 
 
Næstformand i Censorformandskabet for Den Lægevidenskabelige Uddannelse i Danmark, Flemming Gütt-
ler 
Medlem af bestyrelsen for PKU-foreningen for Danmark, Flemming Güttler 
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Medlem af the Steering Committee on the Maternal Phenylketonuria Collaborative Study, Flemming Güttler 
Medlem af redaktionen, The Journal of Inherited Metabolic Disease, Flemming Güttler 
Medlem af redaktionen, Annals of Medicine, Flemming Güttler 
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 Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet, Flemming Güttler 
Medlem af bestyrelsen for Dansk selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode, Nina Horn 
 
Reviewfunktioner: 
Flemming Güttler er reviewer for: Journal of Medical Genetics, Human Genetics, American Journal of Human 
Genetics, Molecular Genetics and Metabolism, Journal of Inherited Metabolic Disease, Neuropediatrics, Acta 
Paediatrica, European Journal of Human Genetics. 
Nina Horn er reviewer for: Proc Natl Acad Sci U S A, Biochem J. 
Lisbeth Birk Møller er reviewer for: Am J Hum Genet. 
 
 
9.0 Foredrag og undervisningsvirksomhed 
 
9.1 Prægraduat undervisning 
Det humane Genomprojekt, to dobbeltforelæsninger, Panum Instituttet, marts og oktober, Flemming Güttler 
 
 
9.2 Postgraduat undervisning 
Undervist i ‘Mitokondriesygdomme’ ved teoretisk A-kursus i basale neurofag og neurogenetik for speciallæ-
ger i neurologi, København, 11.oktober 2001, Flemming Wibrand 
 
9.3 Temadage, mm. 
I samarbejde med de andre afdelinger på Kennedy Instituttet - afholdt:  
Åbent Hus for gymnasieelever, 6/3 og 8/3 
Åbent Hus for amtets gynækologisk/obstetriske afdelinger, 19/11 
Åbent Hus for yngre læger, 24/8 
  
 
10.0 Nationale og internationale samarbejdspartnere 
 
Lektor, dr.med. Thomas G. Jensen, Århus 
Overlæge Jens Michael Hertz, Århus 
Overlæge Erik Dupont, Århus 
Overlæge, dr.med. Karen Østergaard, Århus 
Professor Richard Koch, USCL, Los Angeles 
Professor Harvey Levy and Associate Professor Susan Waisbren, Harvard Medical School, Boston 
Professor Savio LC Woo, Mount Sinai Medical School, New York City 
Professor Derek Applegart, University of Vancouver, Canada 
Professor Charles Scriver, Montreal Children's Hospital, Canada 
Professor Louie Elsass II, Atlanta, Georgia 
Professor Magdalene Urgarde, Madrid 
Professor Marcello Giovanini, Milano 
Professor Forrester Cockburn, Glasgow 
Professor Agne Larsson, Karolinska Instituttet, Sverige 
Afdelingsleder Marianne Schwartz, Rigshospitalet, København 
Overlæge John Vissing, Rigshospitalet, København 
Overlæge Terje Rootwelt, Rikshospitalet, Oslo, Norge 
Ass. Prof. Serap Kalkanoglu, Hacettepe University, Ankara, Tyrkiet 
Prof. Gerd Multhaup, University of Heidelberg, Heidelberg, Tyskland 
Lektor Zeynep Tümer, IMBG, Panum Instituttet, København 
Dr. Ilkka Kaitila, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland 
Dr. Pascale Guiraud, Joseph Fourier University, Grenoble, Frankrig 
Overlæge Peter Ott, Rigshospitalet, København 
Prof. Julian Mercer, Deakin University, Deakin, Australien 
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Lektor Anne Mølgaard, Københavns Universitet, København 
Jens Thostrup Bukrinsky, Carlsberg Forskningslaboratoriet, København 
Prof. Signe Larsen, Københavns Universitet, København 
Carsten Petersen, Københavns Universitet, København 
Dr. Jürg Seidel, Jena, Tyskland  
 
 
11.0 Statslige fondsmidler i finansåret 2001 
 

Projekt Tilskudsgiver Modtager Beløb

Molekylær-Genetiske undersø-
gelser v. hjernesygd. m. formo-
dede fejl i dopaminsyntesen, 

SSVF Flemming Güttler 300.000

Kobberets betydning for ener-
gistofskiftet SSVF Nina Horn 400.000

Afholdelse af Internationalt 
Symposium SSVF Flemming Güttler 30.000

Genterapi/Bioteknologisk Insti-
tut Erhvervsfremmestyrelsen Flemming Güttler 310.296

 
 
12.0 Fondsmidler fra private fonde mv. i finansåret 2001 
 

Projekt Tilskudsgiver Modtager Beløb

Indkøb af fotoprint apparatur til 
billeddokument. af DNA-geler 

Civilingeniør Stenild Hjorts 
enke Else Hjorts Fond Flemming Güttler 40.000

Projekt om Føllings sygdom Frantz Hoffmanns Minde-
legat Flemming Güttler 50.000

Betydningen af tidl. diætbeh. v. 
Føllings sygdom 

Købmand Hansen og hu-
stru Ina Hansens Fond Flemming Güttler 25.000

Undersøgelse af energistofskif-
tet Kong Christian X Fond Nina Horn 10.000

Undersøgelse af energistofskif-
tet 

Krista og Viggo Petersens 
Fond Nina Horn 50.000

Materialer ved udforsk. af kob-
bers betydn. f. energistofskiftet 

Fonden 1870 
 Nina Horn 30.000

Studietur til München A.P. Møllers Fond 
 Nina Horn 15.000

Arvelige fejl i kobberstofskiftet, 
der kan behandles (Drift) 

Novo Nordisk Fonden 
 Nina Horn 100.000

(Lønmidler, fortsættelse af tidl. 
bevilling) 

Helsefonden 
 Nina Horn 188.755

The Fifth European Meeting on 
Mitochondrial Pathology 

The Plasmid Foundation 
 

Flemming Wibrand og 
Elsebet Østergaard  15.000

Indkøb af automatisk DNA-
sekvenator m. computerudstyr Augustinusfonden Nina Horn 750.000

Indkøb af automatisk DNA-
sekvenator m. udstyr 

Direktør Ib Henriksens 
Fond Nina Horn 100.000
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Afholdelse af konference -
Phenylketonuria The Plasmid Foundation Flemming Güttler 25.000

 
 
Til hele Instituttet 
 
 

Projekt Tilskudsgiver Modtager Beløb

(Apparatur; DHPLC) tilsagn Beckett Fonden Instituttet 858.452

(Apparatur; Proteome expres-
sions system) tilsagn Toyota Fonden Instituttet 500.000

(Apparatur; Proteome expres-
sions system) tilsagn 

Grosserer L.F. Foghts 
Fond Instituttet 200.000
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Klinisk genetisk afdeling 
med Kromosomlaboratorium 

 
 
1.0 Hovedformål og opgaver 
 
• At diagnosticere og forebygge mental retarde-

ring 
• at rådgive familier, og professionelle i social- og 

sundhedsvæsenet, og formidle viden  
• samt at forbedre diagnostik og behandling gen-

nem forskning og udvikling 

 
 
2.0 Mål og væsentligste resultater 
 
Ordinær virksomhed og satspuljevirksomhed 
 
2.1 Genetisk rådgivning 
 
Formål: At bibringe den rådsøgende viden om en 
genetisk sygdom, herunder risikoen for selv at ud-
vikle sygdommen og viderebringe den til afkom. 
Desuden at oplyse om forebyggelses- og behand-
lingsmuligheder. Genetisk rådgivning er en informa-
tionsproces som skal give den rådsøgende et kvali-
ficeret handlegrundlag for f.eks. reproduktion, evt. 
valg af fosterdiagnostik eller gendiagnostik.  
 
Målgruppe: Familier med handicappede børn, samt 
med kendte arvelige sygdomme, samt gravide med 

risiko for abnormt foster. En ny gruppe er familier 
med arvelige cancersygdomme, idet ny viden om 
cancergener kan bruges til gentestninger.  
 
Ressourceanvendelse: Genetisk rådgivning udføres 
af læger, og er meget tidskrævende. Hertil kommer 
sekretærtimer (journalskrivning) og bioanalytikerti-
mer (blodprøvetagning og analyser). For at kunne 
imødekomme det stigende behov har afdelingen fra 
2001 afdelingen overført cancerrådgivning til ind-
tægtsdækket virksomhed. 
 
Aktivitet: Der har været en stigning i antallet af hen-
visninger. Antallet af rådgivninger er steget til 190, 
heraf 71 cancerrådgivninger. Året inden var antallet 
110. Hertil kommer telefon- og e-mail- rådgivninger, 
som er registeret ved stikprøveanalyse og svarer til 
knap 6.000 henvendelser i årets løb. 
 
Effektmål: Der kan ikke angives måling på kvantifi-
cerbare effekter. Der er internationalt enighed om, 
at formålet med den genetiske rådgivning først og 
fremmest er at give den rådsøgende et bedre 
grundlag for egne beslutninger, i sidste instans 
egen oplevelse af ”perceived control” og oplevelse 
af forbedret livskvalitet. Der er ikke danske under-
søgelser heraf, og få internationale. Det er intentio-
nen at Instituttet skal udvikle indikatorer til effektmå-
ling. 
 
 
2.2 Oplysnings- undervisnings og foredrags-
virksomhed 
 
Det fremgår af 9.0 at afdelingens medarbejdere qua 
højtspecialiseret viden er efterspurgte foredrags-
holdere og undervisere. Der har været afholdt 18 
undervisningsdage af fem læger fra afdelingen, 
samt undervisning og rundvisning af ledende bioa-
nalytikere for bioanalytikere. 
 
Målgruppen er dels studerende og læger under 
uddannelse, dels andre professionelle i social- og 
sundhedssektoren. Endelig også almenheden (Fol-
keuniversitetet) og patientforeninger.  
Emnerne er kromosomanalyser, mentale retarde-
rings syndromer, arvelige sygdomme, fosterdiagno-
stik, etiske spørgsmål. 
 
 
2.3 Forskningsprojekter 
 
For programområdet fragilt X syndrom og andre 
hyperaktivitetssyndromer - fra gen til menneske 
hvor formålet er at tilvejebringe ny viden på om-
rådet med henblik på forbedret rådgivning og 
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behandling er de laboratoriemæssige forsknings-
undersøgelser blevet forsinket pga. en nøglemed-
arbejders barselsorlov. En del planlagte cellebiolo-
giske projekter har derfor ikke kunnet gennemføres. 

Planlagt forskningsmål herudover er et forprojekt i 
samarbejde med Statens Serum Institut vedr. an-
lægsbærerscreening af gravide med fragilt X syn-
drom startet op, eksterne forskningsmidler er tilve-
jebragt og nødvendigt apparatur og software ind-
købt. Data vedr. undersøgelse af fosterundersøgel-
ser af fragilt X blev præsenteret ved internationalt 
møde i Rom. Der foreligger endvidere en internati-
onal publikation om fragilt X (publikation nr. 7). 
Kennedy Instituttets videnscenter for fragilt X er nu 
veletableret som landscenter og har fået 4 nyhenvi-
ste børn, og i samarbejde mellem kromosomlabora-
toriet og Neuropædiatrisk afdeling har familierne 
modtaget rådgivning, herunder psykologundersø-
gelse og vejledning vedr. genetiske forhold samt 
socialpædagogiske tiltag. Forvaltninger i amter og 
kommuner fra hele landet, samt bofællesskaber har 
i stort omfang efterspurgt rådgivning vedr. behand-
lingen af klienter med fragilt X. Rådgivning er fore-
gået ved udebesøg, skriftlige udredninger og tele-
fonkontakt ved læge tilknyttet Instituttet. Et samar-
bejde med børneafdelingen, KAS Glostrup er vide-
reført omkring medicinske og fysioterapeutiske 
aspekter. Samarbejdet med forældreforeningen 
Landsforeningen for fragilt X har udmøntet sig i 
temadag. 

 

Autisme kan være et fremtrædende symptom ved 
fragilt X, og afdelingen har deltaget i et internatio-
nalt konsortium (IMGSAC), som har til formål at 
kortlægge gener involveret i autisme. Projektet er 
en EU concerted action med støtte til netværksakti-
viteter (mødevirksomhed). Arbejdet har resulteret i 
to internationale publikationer, som beskriver ny 
viden om et autisme-disponerende område på kro-
mosom nr. 7 (nr. 10 og 14). 
 
På programområdet reproduktion, vækst og udvik-
ling, som har til formål at udvikle ny viden for 
generel forståelse af årsager til udviklings-
hæmning og abnorm fosterudvikling, ultimativt 
med henblik på forebyggelse var de planlagte 
mål at afslutte og publicere undersøgelser vedr. 
vækstrelaterede gener, herunder gener for Beck-
with-Wiedemann syndrom samt aniridi, en sjælden 
udviklingsanomali af øjets regnbuehinde. En ph.d.-
afhandling vedrørende Beckwith-Wiedemann syn-
drom er antaget til forsvar. To artikler om vækst-
relaterede gener er publiceret (nr. 5 og 6). Projektet 
er støttet af SSVF. 
 
Som resultat af afdelingens virksomhed er der pub-
liceret 16 artikler. 
 
Forskningsmål for 2002: 
• etablere screeningsprojekt for anlægsbærertil-

stand for fragilt X (samarbejde med Statens Se-
rum Institut) 

• laboratorieundersøgelser af funktionen af 
FMR1 genet, herunder proteinundersøgelser 

• publicere undersøgelse vedr. abnorm fosterud-
vikling ved fragilt X syndrom 

• publicere sammenhæng mellem gendefekt ved 
anlægsbærertilstand for fragilt X og risiko for 
sygdom hos afkommet 
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3.0 Indtægtsdækket virksomhed = pro-
gramområde diagnostisk service 
 
Aktiviteten viser en fremgang for laboratorieanaly-
serne og rådgivning i forhold til året inden, ligesom 
omsætningen er øget. Se aktivitetsskema, tabel 1, 
hvor antallet af laboratorieanalyser er opgjort. Der 
mindre forskydninger mellem analysetyperne, med 
fremgang relativt især for kromosomanalyser af 
knoglemarv. Instituttet har formået at fastholde sin 
”markedsandel” af diagnostiske laboratorieanalyser. 
Analyserne udføres for rekvirenter i Københavns 
Amt (prænatale analyser), samt rekvirenter fra for-
trinsvis børneafdelinger fra Sjælland, Fyn og Søn-
derjylland. Desuden er sygehus på Færøerne rekvi-
rent. For specialanalyser har der været udenland-
ske rekvirenter. 
 
Tabel 1 

Postnatale kromosom- og DNA-analyser 

 Antal 

 år 2000 år 2001 

Alm. blod kromosomanalyse  495  498 
Kromosomundersøgelse af 
hud/foster  56  69 

Prometafaseanalyse  64  65 

Fragilt X  162  181 

FISH specialanalyser  148  195 

Knoglemarvskromosomanalyse  105  135 

DNA-analyser  108  153 

Total  1138  1296 
 

3.1 Cancerfamilierådgivning 
 
Siden midten af 1990erne har antallet af henven-
delser fra familier med mistænkt arvelig kræft været 
stigende. For at kunne imødegå den øgede res-
sourceanvendelse på området indførte afdelingen i 
2001 takst for denne ydelse, som blev overført til 
indtægtsdækket virksomhed. 
Der er etableret et formelt samarbejde med amtets 
sygehusafdelinger på området, samt med Onkolo-
giska kliniken, Lunds universitetssygehus, Sverige. 
Der har været 63 familier til rådgivning, og der er 
foretaget 18 gentestninger. 
Der er en væsentlig stigning på 136% i forhold til 
året inden. 
 
 
3.2 Fosterdiagnostik 
 
Instituttet yder diagnostisk service for Københavns 
Amt i form af analyse af fostervands- og moderka-
geprøver. Udviklingen i antal prøver ses af tabel 2. 
Prøvetallet er stabilt. 
 
Tabel 2 
Antal prænatale undersøgelser fra 1995-2001, Kø-
benhavns 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 

2001 355 569 924 

Total 2672 3777 6449 
A = amnionprøver = fostervandsprøver 
V =  villusprøver = moderkageprøver 
 
Tabel 3 viser fordelingen af rekvirerede prøver for-
delt på amtets tre afdelinger. Der er etableret et 
samarbejde omkring føtal medicin, og afdelingen 
deltager i møder mm. 
 
 
Tabel 3 Fordeling af prøver år 2001  

Rekvirenter af prænatale undersøgelser 

 Amnion CVS Total 

KAS Gentofte 147 294 441 

KAS Glostrup 101 112 213 

KAS Herlev 107 163 270 

Andre 11 12 23 

Total 366 581 947 
Andre: ULG - 7A og 6V 
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Tabel 4 

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) 

A 364 3880 10.66  (7-16 dage) 
2001 

V 581 3456 5.95  (4-16 dage) 
Kommentar: Stadig forbedret væksttid. 1 prøve var mislykket. 1 prøve maternelt væv (CVS) 
 
Tabel 4 viser statistik for gennemsnitligt antal 
vækstdage, som har holdt sig stabilt. Svartiden (< 9 
dage for CVS, < 14 dage for amnion) ligger yderst 
tilfredsstillende i forhold til rekommanderede fra 
UKNEQAS, det engelske kvalitetssikringssystem. 
 
Antallet af påviste ubalancerede kromosomabnor-
miteter var 9 for amnionprøver, 11 for CVS, sva-
rende til henholdsvis 2,4% og 1,8%. 

 
 
3.3 DNA analyser. Kvalitetssikring 
 
Hovedparten af analyserne vedrører fragilt X. En 
del analyser foretages i satspuljevirksomhed som 
led i forskningsprogram og udredning af fragilt X. 
Instituttet tilmeldte sig et pilotprojekt I European 
Molecular Genetics quality Network (EMQN) regi 
med ekstern kvalitetssikring af analyserne. Prøver 
med ukendt genotype blev tilsendt. Der er foretaget 
en korrekt genotypning af alle prøver. Øvrige DNA 
analyser fremgår af tabel 5. 
Instituttet som helhed tilbyder 23 DNA-analyser, 
som tilbydes dels via EDDNAL, dels via Gene-
tests.org. 

Mutationsanalyse for øjensygdommen aniridi fore-
tages for rekvirenter fra hele verden, da Instituttet 
er et af få steder globalt, som udfører denne. Afde-
lingen vil fortsætte arbejdet med at udvikle dette 
område internationalt. 
 
Tabel 5 

DNA analyser 

Sygdom Gen 

Akondroplasi FGFR3 

Amyotrofisk lateral sclerose (ALS) SOD1 

Angelman syndrom SNRPN 

Aniridi PAX6 

Beckwith Wiedemann syndrom (BWS) LIT1 

Duncan disease SH2D1A 

Døvhed (DFNB1) connexin 26 

Fragilt X syndrom (FRAXA) FMR1 

FRAXE FMR2 

Friedreich ataxi Frataxin, FRDA  

Prader-Willi SNRPN 

Kennedy disease (SMAX1) androgenreceptor (AR) 

 
 
3.4 Kromosomanalyser af blod. Udviklingsar-
bejde med nye teknikker. Kvalitetssikring 
 
Der er en stigning i specialanalyser for specifikke 
syndromer (FISH analyser). Der er arbejdet inten-
sivt med at optimere CGH analysen, men udvik-
lingsarbejdet har taget længere end beregnet. For 
2002 vil denne analyse kunne tages i brug i ind-
tægtsdækket virksomhed, sammen med analyse af 
subtelomere regioner. Herved vil ganske små (sub-
mikroskopiske) kromosomafvigelser kunne påvises. 
Der er en igangværende omstilling af rutineanalyser 
fra Q-båndfarvning til high resolution G-bånd, sam-
tidig med at afdelingens automatiske karyotype-
ringssystem udnyttes maksimalt. Målet er at nå en 
kvalitet af analysen svarende til et båndniveau på 
600 bånd for de postnatale analyser. Ved udgan-
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gen af 2001 er der udført 383 analyser med G-
båndsteknik. For hver kromosomanalyse udføres af 
bioanalytikeren en enkel standardiseret scoring af 
kvaliteten, som noteres på analysearket.  
Udviklingen har været fulgt løbende. Se fig. 1 og 
fig. 2 med henblik på G-bånd og Q-bånd. 
 
Fig. 1, G-bånd 
 

 
Fig. 2, Q-bånd 
 

3.5 Kromosomanalyser af knoglemarv 
 
Der har været en relativ stor stigning i disse analy-
ser. Samarbejdet med KAS Herlev har bl.a. resulte-
ret i deltagelse i temadag i efteråret, hvor resultater 
af de diagnostiske analyser blev fremlagt. 
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