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Virksomhedspræsentation 

KISØ er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet, der varetager forsknings- og behandlingsop-
gaver vedrørende medfødte handicap, især mental retardering og synshandicap. 
 
Mission og Vision 

KISØ’s mission er 

• At yde landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU 
og alkaptonuri) samt, at forbedre diagnostik, behandling og rådgivning af medfødte handicap, 
specielt mental retardering ved at opbygge ny viden gennem forskning og udvikling 

• At yde landsdækkende højt specialiseret lægelig-optisk forebyggelse/behandling og rehabilitering 
til mennesker med synshandicap, samt at forbedre denne diagnostik, behandling og rådgivning 
ved at opbygge ny viden gennem udvikling og forskning 

• Formidle ekspertviden vedr. handicap, især synshandicap og handicap med mental retardering 
 
Institutionen ønsker til stadighed at udbygge samspillet mellem indsatserne forebyggelse,  
behandling/rehabilitering, forskning og formidling. 
Institutionens særkende er en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling, un-
derstøttet af strategisk forskning på internationalt niveau. 
Institutionen ønsker med sine indsatser at stå som forbillede for, hvordan opgavevaretagelsen udvikles 
og praktiseres for en gruppe klienter med behov for livslang støtte på grund af medfødt handicap. 
Institutionen tilstræber, at aktiviteterne er af højeste internationale standard, og at brugerne oplever en 
helhedsorienteret tilgang.  
 
Strategi 

Virksomheden skal tilrettelægges, så der sker en balanceret udvikling af forskning og diagnostik/patient-
behandling, idet en faglig sammenhæng mellem virksomhedens dele tilstræbes. 
Dette indebærer en stadig fokusering på kernekompetencerne og samtidig udvikling af indsatsområder 
inden for service, kvalitet, effektivitet samt forskningens relevans. 
 
Overordnet ledelse 

KISØ ledes overordnet af en bestyrelse, der udpeges af Socialministeren: 

 

Jens Kristian Gøtrik Formand, medicinaldirektør, udpeget af Socialministeren 

Marianne Schwartz Professor lic.scient., laboratorieleder, indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 

Henrik Lund-Andersen Professor, overlæge, dr. med., indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 

Ebba Nexø Professor, overlæge, dr.med., indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 

Kit Boel Psykolog, indstillet af LEV 

Frank Emanuelsen Formand for PKU-foreningen, indstillet af PKU Foreningen for Danmark 

Vakant Afventer indstilling fra Dansk Blindesamfund 

Lars Henriksen Afdelingschef, indstillet af Amtsrådsforeningen 

Erik Kann Akademisk medarbejder, medarbejderrepræsentant, indstillet af KISØ 

Frode Svendsen Souschef, tilforordnet, udpeget af Socialministeriet 

 
 
 
 

 
 
Forside: CGH-array spots – i forstørrelsesglasset er vist en sjælden retinal øjensygdom.
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Forord 
 
Året 2005 blev bl.a. præget af KISØ’s bygge- og genhusningsplaner. 
KISØ’s planlagte nye domicil blev endelig udformet i 2005 efter valg af Cubo Arkitekterne A/S, 
således at byggeriet kan igangsættes i 2006, efter at udbud i entrepriser har fundet sted.  Det 
nye byggeri har et samlet brutto etageareal på ca. 5000 m2. For at give plads til nybyggeriet 
genhuses Glostrup delen af KISØ  i andre lokaler i byggeperioden. Fra april 2006 blev instituti-
onen således spredt på 4 adresser, hvoraf 3 i Skovlunde. Center for PKU blev sammenflyttet 
med Øjenklinikken på Rymarksvej. 
 
Samtidig blev der fortsat arbejdet med implementering af nyt EPJ system, hvor WM data blev 
valgt som leverandør, idet arbejdet med konfigurering blev påbegyndt. 
 
Endelig blev et projekt vedr. landsdækkende registrering af synshandicap søsat, og kravspeci-
fikation til et Internet baseret indberetningssystem blev udformet.  
 
Trods disse store og meget ressourcekrævende opgaver var KISØ’s forskningsaktiviteter fort-
sat på et højt niveau med publicering af i alt 41 videnskabelige artikler med en gennemsnitlig 
impact factor på 3,6, ligesom det omfattende internationale samarbejde er fortsat. Der blev 
f.eks. indgået aftale om EU støttet genterapiprojekt og KISØ’s kontrakt med det internationale 
EU støttede informationsnetværk Orphanet blev forlænget.  
 
Institutionens øvrige opgaver, herunder patientvaretagelsen var samlet set på et tilfredsstil-
lende niveau, idet man som tidligere registrerede en markant stigning i antal patienter henvist 
til genetisk rådgivning. 
 
Antallet af diagnostiske laboratorieanalyser var i forhold til foregående år stabilt på i alt 8029 
analyser, hvoraf 3488, vedrører phenylalanin og tyrosin. Herefter tæller følgende analyser 
mest: DNA ekstraktioner med i alt 1257, fosterkromosomanalyser med i alt 755, blodkromo-
somanalyser med i alt 685 og DNA analyser med i alt 555. 
 
Den røde tråd i det daglige arbejde er til stadighed at udbygge samspillet mellem indsatserne 
forebyggelse, behandling / rehabilitering, forskning og formidling. De følgende afsnit, der be-
skriver den strategiske forskningsindsats, patientrelaterede opgaver, diagnostiske laboratorie-
analyser samt formidlingsvirksomheden, afspejler synergien mellem de nævnte aktiviteter.  
 
Karen Brøndum-Nielsen 
Direktør    
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Forskning i 2005 
 
Der blev i 2005 publiceret 41 videnskabelige artikler, heraf 40 i internationale videnskabelige 
tidsskrifter med referee ordning. Tidsskriftsartiklerne havde en gennemsnitlig "impact factor" 
på 3,6, hvilket er meget tilfredsstillende. 19 af artiklerne udspringer fra nationalt og 21 fra 
internationalt forskningssamarbejde. Ca. halvdelen af de videnskabelige artikler (20 ud af 41) 
har institutionens medarbejdere som første og/eller sidste forfatter. Forskningen er fordelt på 
følgende 5 områder: 
 
1. PKU og beslægtede tilstande 
 
Formålet med denne forskning er at udforske årsager til fejl i omdannelsen af phenylalanin til 
tyrosin (PKU) og videre til dopamin og andre neurotransmittere og desuden gennem diagnostik 
at tilbyde behandling og forebyggende rådgivning.  
 
En af artiklerne fra dette forskningsområde Inter-individual variation in brain phenylalanine 
concentration in patients with PKU is not caused by genetic variation in the 4F2hc/LAT1 complex 
omhandler nye aspekter af relationen mellem PKU's genotype og fænotype. Spørgsmålet man 
forsøger at besvare er, hvorfor nogle PKU patienter har velbevarede mentale funktioner og lave 
phenylalanin-koncentrationer i hjernen på trods af høje blodværdier af denne aminosyre. En 
mulig forklaring kunne være, at der er nedsat phenylalanin-transport henover blodhjerne-
barrieren. En vigtig komponent i transporten er 4F2hc/LAT1 proteinkomplekset, og man under-
søgte derfor 4F2hc og LAT1 generne i 13 PKU patienter med et lavt forhold mellem hjerne-
phenylalanin koncentrationen og blod phenylalanin koncentrationen. Man fandt dog ingen se-
kvensvariation, der kunne forudses at påvirke transportproteinernes funktion. Artiklens kon-
klusion er derfor, at den individuelle følsomhed for phenylalanin hos PKU patienter ikke kan 
tilskrives genetisk variation i dette transportkompleks. 
 
I artiklen Behavioural effects of phenylalanine-free amino acid tablet supplementation in intel-
lectually disabled adults with untreated phenylketonuria beskrives et pilotprojekt vedr. effekten 
af behandling af tidligere ubehandlede voksne PKU patienter med PreKUnil. Disse tabletter in-
deholder ikke aminosyren phenylalanin, men er berigede for de øvrige aromatiske aminosyrer 
tyrosin og tryptophan. Ideen er, at de øvrige aromatiske aminosyrer vil hæmme transporten af 
phenylalanin ind i hjernen (da de konkurrerer om den samme transporter på blodhjernebarrie-
ren). Projektet, der var et 6 måneders prospektivt dobbelt-blindet overkrydsningsforsøg, invol-
verede 19 voksne PKU patienter med mental retardering. Studiets mest signifikante effekt var 
forbedret evne til koncentration og til at smile relevant. Disse forbedringer i patienternes til-
stand blev observeret hos knapt halvdelen af patienterne i behandling, men ikke hos de place-
bo-behandlede. Pilotprojektet lægger derfor op til, at disse tabletter kan forbedre livskvaliteten 
hos tidligere ubehandlede PKU patienter. 
 
Der blev i 2005 publiceret 2 artikler om mutationer i genet, der koder for tyrosin hydroxylase 
(TH). Dette enzym, der er homologt til enzymet PAH, som ofte er defekt hos PKU patienter, 
katalyserer tyrosins videre omdannelse til dopamin og andre neurotransmittere. Det viser sig, 
at mutationer i TH genet giver et varierende 
klinisk billede omfattende dystoni, infantil Par-
kinsonisme og Segawa's sygdom. Artiklerne 
beskriver dels identifikationen af nye mutatio-
ner i TH genet, dels den første prænatale diag-
nose af denne sygdom. I 2005 blev der etable-
ret et formaliseret forskningssamarbejde med 
en forskergruppe i Schweiz om biokemisk ka-
rakterisering af TH og mulige effekter af BH4 
på proteinet. Samarbejdet indbefattede bl.a. 
udstationering af en dansk forskerstuderende i 
2 måneder. 

 
Rotationsmekanisme for de tre homologe hydroxylaser 
Phenylalanin hydroxylase (PAH), Tryptophan hydroxylase 
(TR) og Tyrosin hydroxylase (TH). 
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2. Mental retardering, udviklingsforstyrrelser og autisme 
 
I dette forskningsprogram studeres mentale retarderingssyndromer, der kan bidrage til en 
bedre forståelse af årsagerne til medfødte handicap og abnorm fosterudvikling. Desuden stu-
deres de hjernemæssige afvigelser ved fragilt X syndrom og beslægtede tilstande herunder 
autisme.  
 
Der blev i 2005 publiceret en række artikler om cytogenetiske og molekylærgenetiske analyser 
af patienter med mental retardering. En af disse, Further delineation of the 22q13 deletion 
syndrome, handler om 22q13 deletions-syndromet. Seks nye danske patienter blev karakteri-
serede klinisk og molekylært, bl.a. med kvantitativ PCR analyse med DNA markører i regionen, 
og deletionernes størrelser blev estimerede til at være fra 4 til 9 megabaser. De kliniske bille-
der er ret ens trods variation i tabet af kromosommateriale og omfatter bl.a. generel udvik-
lingshæmning, sproglige forstyrrelser og slaphed, hvilket kan pege på at tab og manglende 
funktion af et eller få gener er afgørende.  
 
Der blev i 2005 publiceret 3 artikler vedr. Rett syndrom. Disse artikler, der er en del af et Ph.d. 
projekt udført i samarbejde med Rigshospitalet, omhandler karakterisering af den molekylære 
baggrund for sygdommen. Det viser sig, at sygdommen i de fleste tilfælde skyldes mutationer i 
genet, der koder for MECP2, som er et protein, der regulerer en række andre proteiner udtrykt 
i hjernen. 
Instituttet bidrog til artiklen Mutation screening and association analysis of six candidate genes 
for autism on chromosome 7q. Artiklen, der udspringer af et stort internationalt autismekon-
sortium, omhandler betydningen af et locus på kromosom 7q for tilbøjeligheden til at udvikle 
autisme. I artiklen beskrives screening for mutationer i seks gener, der findes i området. Man 
fandt association til en missens-mutation i genet LAMB1 og ligeledes association til flere poly-
morfier i promoteren og den utranslaterede region i genet NRCAM. 
I artiklen Subtelomeric study of 132 patients with mental retardation reveals 9 chromosomal 
anomalies and contributes to the delineation of submicroscopic deletions of 1pter, 2qter, 4pter, 
5qter and 9qter benyttes subtelomerisk FISH analyse til undersøgelse af 132 patienter med 
mental retardering. Ni kromosomforandringer blev fundet svarende til ca. 7%. Alle disse pati-
enter havde udover mental retardering forskellige dysmorfe forandringer. Det konkluderes der-
for, at denne screeningsmetode kan benyttes som supplement til konventionelle kromosomun-
dersøgelser, især ved mental retarderede patienter med dysmorfe træk. 
 

Manglen af rødt signal på det ene kromosom 5 viser, at denne 
patient har en submikroskobisk deletion på kromosom 5. 
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3. Synshandicap, klinik og molekylærgenetik 
 
Målsætningen her er at udvikle ny viden om øjensygdomme, herunder især arvelige øjensyg-
domme, for at kunne tilbyde forbedret rådgivning og behandling. De genetiske undersøgelser 
udføres dels ved koblingsanalyse i familier, dels ved mutationsanalyse af kandidatgener.   
 
I 2005 blev der publiceret 8 artikler fra dette forsk-
ningsområde. Artiklerne omhandler genetiske un-
dersøgelser af en række sygdomme, f.eks. heredi-
tær hypermetropi, medfødt/ infantil katarakt, Wol-
frams syndrom og acromatopsi. Som et eksempel 
på denne forskning kan nævnes artiklen Mutation 
analysis of the WFS1 gene in seven Danish Wolfram 
syndrome families; four new mutations identified. 
Wolframs syndrom er en sjælden arvelig sygdom 
med døvhed, diabetes og synsnedsættelse. Den 
skyldes mutationer i WFS1 genet. Alle de undersøg-
te patienter havde fremadskridende atrofi af n. op-
ticus. Der blev fundet mutationer i dette gen hos 8 
patienter fra syv familier med denne sygdom; 4 af disse var ikke tidligere beskrevne mutationer. 
Endvidere videreføres to forskningsprojekter vedrørende oculocutan albinisme og Bardet-Biedl 
syndrom etableret som et samarbejde mellem KISØ’s laboratoriafdeling og Gordon-Norrie cen-
teret (GNC), se under Øjenklinikken. 
 
4. Kobber- og energistofskiftet 
 
Denne forskning omhandler fejl i omsætningen af metaller (især kobber) med henblik på be-
tydningen for sygdomsudvikling. Desuden udvikles ny viden om cellernes dannelse af energi 
ved identifikation og analyse af gener og ved etablering af metoder til forbedret diagnostik og 
rådgivning.  
 
Der blev i 2005 publiceret 3 original-
artikler vedr. defekt kobbermetabo-
lisme. I artiklen Identification and 
analysis of 21 novel disease-causing 
amino acid substitutions in the con-
served part of ATP7A beskrives 21 
nye sygdomsfremkaldende missens 
mutationer i den konserverede del af 
genet, der bevirker Menkes sygdom. 
En række af mutationerne blev un-
dersøgt ved immunofluorescens af 
patientfibroblaster. I de fleste tilfæl-
de fandtes korrekt perinukleær loka-
lisering af proteinet (i fravær af kob-
ber); men to protein varianter udvi-
ste kun delvis korrekt lokalisering, og 
5 mutationer bevirkede, at proteinet 
ikke kunne detekteres i cellekulturer. 
 
Energistofskiftet er belyst i 3 artikler fra dette år. I artiklen Impaired energy metabolism and 
abnormal muscle histology in mut-methylmalonic aciduria rapporteres en patient med B12 re-
sponsiv mut-methylmalonsyre aciduri, som kun har muskelsymptomer. Der blev fundet 2 mu-
tationer i methylmalonyl-CoA mutase genet, og i en muskelbiopsi fandtes nedsat energistof-
skifte. Artiklen foreslår, at mitochondriers energistofskifte kan hæmmes af methylmalonsyre 
eller en metabolit heraf.  

 

 
 
Molekyle modeller af Menkes kobberpumpen med (A) og uden (B) kobber, 
der tydeligt viser at kobber påvirker molekylstrukturen. Motiver der også 
findes i beslægtede metalpumper er fremhævet med rødt. Det er tydeligt at 
se, at mutationer i Menkes genet rammer områder, der er vigtige for be-
vægelsen i molekylet og dermed vil påvirke den normale transport af kobber. 

Infantil katarakt
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5. Genterapiforskning 
 
Formålet med denne forskning er at udvikle nye metoder til genoverførsel og gen-reparation, 
og at undersøge potentialet heraf til behandling af neuro-degeneration, nethinde-degeneration 
og stofskiftesygdomme, der medfører mental retardering.  
 
I 2005 blev der publiceret 5 artikler i dette område. To artikler omhandler udvikling af huden 
som målorgan til genterapi af PKU (huden som "metabolic sink"). Den ene artikel Characteriza-
tion of transgenic mice with the expression of phenylalanine hydroxylase and GTP cyclohydro-
lase I in the skin handler om karakterisering af transgene PKU mus med udtryk af PAH og 
GTPCH i huden; den anden Manipulation of the phenylalanine metabolism in human keratino-
cytes by retroviral mediated gene transfer 
forsøg på yderligere optimering af pheny-
lalanin metabolismen ved at udtrykke di-
verse andre enzymer og transportere, der 
kunne være hastighedsbegrænsende. Der 
blev desuden publiceret en artikel vedr. 
brug af RNAi til nedregulation af fold-
ningsproteinet Hsp60 og følgende effekt 
på en sygdomsfremkaldende mutation i 
beta-oxidationen. En artikel omhandler 
specifik reparation af  mutationer vha. 
modificerede oligonukleotider, og 1 artikel 
omhandler in vivo analyse (i mus) af hu-
mane telomerase-immortaliserede mesen-
chymale stamceller.  
 
I 2005 opnåedes en EU bevilling på godt 2 mil. kr. til et genterapi-samarbejde mellem Kenne-
dy Instituttet og Aarhus Universitet. Projektet går ud på udvikling af forbedrede metoder til 
non-viral genterapi (ved brug af såkaldte ”sleeping beauty" vektorer), og vurdering af teknolo-
gien til genterapi bl.a. af Menkes og Wilsons sygdomme. Projektet er en del af et større euro-
pæisk genterapi-projekt (”INTHER”), der ledes fra Max Delbrück Center for Molekylær Medicin i 
Berlin med deltagelse af forskningsgrupper og bioteknologiske virksomheder fra 7 europæiske 
lande. Projektet støttes med i alt 2,8 mil. Euro fra EU´s 6. rammeprogram.  
 
6. Opnåede Ph.d. grader i 2005 
 
I 2005 forsvarede Elsebet Østergaard sin Ph.d. afhandling om mitokondriesygdomme og Louise 
Ambye (Ekstern) om diabetes genetik. Institutionens forskere var vejledere for i alt 10 interne 
og eksterne Ph.d. studerende. 
 
Patientrelaterede opgaver 
 
Øjenklinikken 
 
Generelt 
Øjenklinikken modtager patienter fra hele landet med henblik på vurdering af synsevne,  diag-
nostisk undersøgelse og lægelig vejledning efter henvisning fra øjenlæger, andre speciallæger, 
synskonsulenter, institutioner mm. Specialoptikere foretager en omfattende optisk rehabilite-
ring af synshandicappede med avanceret svagsynsoptik men i stigende grad foretager de også 
komplicerede kontaktlinsetilpasninger til patienter med specielle hornhindesygdomme. Disse 
patientbehandlinger er dermed blevet tiltagende ressourcekrævende.  
 

 
Phenylalanin Hydroxylase system
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Der foretages et stort antal specialundersøgelser 
– specielt elektrofysiologiske undersøgelser, hvor 
man kan måle nethindens og synsnervens evne 
til at modtage informationer. Disse undersøgelser 
danner baggrund for at klinikken kan stille en lang 
række diagnoser af sjældne arvelige øjenlidelser. 
Der findes på den måde dokumenterede 30 årige 
patientforløb af sjældne retinale sygdomme i 
øjenafdelingen. Derudover opdateres løbende det 
store Dansk Familiearkiv med slægter med arve-
lige øjensygdomme, hvor der nu er registreret 
omkring 2350 slægter. Et antal mindre registre 
findes tillige, blandt disse kan nævnes Dansk 
Retinitis Pigmentosa Register. 
 
Patientbehandling 2005 
I 2005 har aldersfordelingen af de patienter der modtages i øjenafdelingen været uændret – 
således er 42%  0-18 år, 48 %  19-59 år og 10 % over 60 år,  - i overensstemmelse med, at 
den primære opgave er børn og erhvervsaktive patienter. 
 
Tabel 1. 
 

Det samlede antal patienter fordelt på type af undersøgelse 

 2002 2003 2004 2005 

Optisk rehabilitering 1154 1260 1241 1122 

Øjenundersøgelse 1234 1380 1381 1154 

 
På trods af , at der totalt set er færre patienter i 2005 i forhold til 2004 er antallet af special-
undersøgelser nærmest uændret, i alt 1737. Årsagen hertil er, at det generelt er sværere di-
agnostiske cases, der ses i øjenklinikken og dermed mere ressourcekrævende patienter. 
 
Specialundersøgelserne fordeler sig på synsfeltundersøgelser, VEP og ERG samt EOG og MERG, 
i alt 1153 og - i samarbejde med vores anæstesilæge - undersøgelser i generel anæstesi, i alt 
34. Derudover er der foretaget 550 fotografiske optagelser, hvoraf de 483 er optagelser af 
øjenbaggrunden. 
 
Andre aktiviteter 
Synsregisteret 
Synsregisteret er et veletableret register, hvortil indberetningen er lovpligtig, således skal alle 
børn med en synsnedsættelse mindre end eller lig 6/18 anmeldes. Rapporten fra 2005 viser at 
antallet af indberettede er stabilt, ca. 200 årligt. Genetiske og prænatale årsager udgør fortsat 
over halvdelen af tilfældene og ca. 1/3 har cerebralt betinget blindhed. En fuld rapport kan 
downloades fra hjemmesiden, www.kisoe.org. 
 
Der er som tidligere år udgivet en rapport fra Seewin som omfatter samarbejde med 6 amters 
synscentraler. Denne rapport kan også findes på hjemmesiden, www.kisoe.org. 
 
Projekt vedrørende registrering af synshandicap 
Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvor mange synshandicappede mennesker der er i DK. 
Øjenklinikken arbejder på at skabe et Internet baseret system til indsamling og videregivelse 
af informationer om synshandicap i hele DK. Med den satspuljebevilling på  6,3 mil. kr. fra So-
cialministeriet som grundlag blev der i 2005 indsamlet oplysninger om de eksisterende syste-
mer i de enkelte amter, og kravspecifikationer er udfærdiget med henblik på at oprette en 
landsdækkende statistik. 

Elektrofysiologisk undersøgelse
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Gordon Norrie centret (GNC) 
I perioden fra Januar 2005 til 1. marts 2006, hvor projektbevillingen for GNC udløb, er arbej-
det med at indsamle blodprøver fra 12 familier med medfødt grå stær og 26 familier med høj 
nærsynethed afsluttet. Blodprøverne blev indsamlet i hele landet i forbindelse med besøg i 
deltagernes hjem. Der er ekstraheret DNA i KISØ’s laboratorieafdeling og samtlige prøver er 
videresendt til genetisk analyse i USA. . 
For den grå stærs vedkommende er der nu fundet mutationer i kendte kataraktgener i 8 fami-
lier, og der er indsendt en artikel vedr. en særlig fænotype, myreægskatarakt, til publikation. 
Prøverne fra familier med nærsynethed vil sammen med andre 500 familier fra adskillige lande 
indgå i en SNP-analyse i USA. 
 
Igangværende forskningsprojekter vedr. bl.a. X-bunden retinitis pigmentosa, Stargardt syg-
dom, Lebers optikusatrofi og achromatopsi samt en række endnu sjældnere sygdomme vil bli-
ve afsluttet med publikationer i løbet af 2006 og 2007. 
  
Center for PKU behandling 
 
Generelt 
Diætbehandling af PKU er en af KISØ’s driftsopgaver. Centret har landsfunktion, idet alle ny-
fødte børn med positiv PKU screeningstest indkaldes direkte af os, når Statens Seruminstitut, 
der foretager screeningsanalysen, har givet os besked om, at phenylalanin er forhøjet i prø-
ven. Gennemsnitligt fødes 6-8 børn med forhøjet phenylalanin i Danmark, hvoraf ca. en tred-
jedel ikke er behandlingskrævende, såkaldt mild hyperphenylalaninæmi, MHP. 
 
Patientbehandlingen 2005 
I 2005 blev der fundet forhøjet phenylalanin hos 5 nyfødte, hvoraf 4 var behandlingskrævende. 
Centret varetog i 2005 diætbehandling af 217 patienter, herudover fik 31 kontrolleret phenyla-
lanin uden aktuel diæt. 
 
Tabel 2. 
 

PKU i tal 

 2004 2005 

Ernæringsvejledninger 364 406 

Lægeundersøgelser 269 204 

Psykologvurderinger 70 54 

Antal phenylalanin og tyrosin analyser 3637 3488 

 
Antallet af lægevejledninger var noget lavere end sidste år, hvilket afspejler, at der i årene 
2003-2005 blev født væsentlig færre børn med PKU end i de 3 foregående år: 15 (11 behand-
lingskrævende) mod 36 (25 behandlingskrævende) i 2000-2002. Forskellen skyldes formentlig 
statistisk variation. 
Tallet for diætvejledninger er meget højere end antallet af lægeundersøgelser. Det skyldes bl.a., 
at børnene fra 7-års-alderen kommer til selvstændig vejledning hos diætisten. 
 
Phenylalaninberegner 
Til glæde for mange patienter og familiemedlemmer har en 
diætist sammen med en af instituttets fotografer designet et 
lille praktisk kort i Dankort-størrelse til nem og hurtig bereg-
ning af phenylalanin ud fra proteinindholdet i en fødevare. 
Ideen er så god, at en producent af diætpræparater har købt 
rettighederne til kortet, der blev præsenteret som poster ved 
en international metabolisk konference i Paris. 

 
 
Her bruges phenylalanin omregneren til at 
udregne hvor meget pølse, der skal på maden. 
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Graviditet 
Hvis en voksen kvinde med PKU skal have børn, skal hun holde en streng diæt for at undgå, at 
høj phenylalanin giver fosteret hjerneskade. Vort tidligere etablerede behandlingsregi fungerer 
fint og i 2005 blev født 2 normale børn af 2 kvinder med PKU, der havde været på graviditets-
diæt fra før konceptionen. Yderligere 6 kvinder var gravide ved udgangen af året. 
 
Sent fundne/ubehandlede PKU patienter 
Denne patientgruppe udgøres af omkring 50 personer, der er født før screeningen blev gjort 
landsdækkende. I de sidste 2 år har tabletbehandling med store, neutrale aminosyrer, der 
bruges i kombination med en moderat protein-indskrænkning, været mulig for denne gruppe 
mod en relativt beskeden egenbetaling. Denne behandling er udviklet i Danmark i slutningen 
af 1980’erne. Mange fra denne afgrænsede patientgruppe ville utvivlsomt profitere af en mere 
intensiv diætbehandling. En forudsætning for at kunne anvende denne behandling er, at udgif-
terne til diætpræparatet vil kunne dækkes af den lovbundne konto som ved behandling af de 
tidligt diagnosticerede. Den danske patientforening arbejder sammen med Center for PKU mod 
at opnå dette.  
 
Kommende ny behandling af mild PKU  
Tre medarbejdere fra afdelingen deltog i en international konference om PKU og BH4. Efterføl-
gende deltog tolv børn og voksne med mild PKU med samme milde mutation i PAH-genet i et 
forsøg med tetrahydrobiopterin, BH4, der indgår som en hjælpefaktor i den normale omdan-
nelse af phenylalanin til tyrosin. Det har i nogle år været kendt, at BH4 hos nogle patienter 
med mild PKU, kan sænke phenylalanin i blodet uden den strenge proteinfattige diæt. Hos el-
leve af patienterne sås denne effekt, hvilket gør det attraktivt at kunne anvende BH4 til nogle 
patienter med mild PKU. En forudsætning vil også her være, at BH4 betalingsmæssigt kan lige-
stilles med de traditionelle diætpræparater.  
 
 
Center for genetisk rådgivning 
 
Generelt 
Genetisk rådgivning er en informationsproces hvori den rådsøgende informeres om et genetisk 
problem, oftest en genetisk sygdom hos personen selv eller i familien. Hertil kommer rådgiv-
ning af gravide med risiko for sygt foster. Rådgivningen tager sigte på at give den rådsøgende 
et kvalificeret handlegrundlag, f.eks. mht. at træffe beslutning angående familieplanlægning,  
gentestninger, fosterdiagnostik, m.m. 
 
Udviklingen inden for genforskningen 
har medført, at et stort antal arvelige 
sygdomme kan diagnosticeres med en 
gentest (DNA analyse). Internationalt 
drejer det sig om omkring 1000 syg-
domme. Hertil kommer, at det også 
er blevet muligt at teste for, om man 
er rask anlægsbærer med risiko for at 
føre sygdommen videre. Testning af 
raske personer for disposition til arve-
lige sygdomme, der debuterer i vok-
senlivet er blevet mulig for visse ar-
velige cancersygdomme, hjertekar-
sygdomme og demenssygdomme.  
 
Globaliseringen er også slået igennem på dette felt, idet mange prøver fra meget sjældne syg-
domme sendes til udenlandske laboratorier, idet de ikke kan udføres i DK. Det må forudses, at 
det internationale samarbejde omkring sjældne sygdomme intensiveres.  
 

 
 

 
Stamtavle over familie med flere tilfælde af cancer. Pilen indikerer 
personen, som henvendte sig pga. bekymring over dette. Udred-
ningen bliver lavet for at undersøge om kvinden har en forøget 
risiko for selv at udvikle cancer. 
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Patientbehandlingen 
De nye muligheder betyder, at behovet for rådgivning herom er steget markant i de senere år. 
Det øgede behov har i slutningen af 2005 nødvendiggjort oplæring af en bioanalytiker som 
genetisk assistent for at supplere lægeressourcerne. 
 
Rådgivningen af familier med handicappede børn indebærer ofte en udredning med suppleren-
de diagnostiske analyser. Der er et tæt samarbejde med børnelæger og andre specialister, 
med afholdelse af fælleskonferencer, og der tilstræbes en helhedsorienteret synsvinkel. 
  
Tabel 3. 
 

Rådgivninger 

 2003 2004 2005 

Onkogenetiske rådgivninger 98 191 286 

Andre rådgivninger 82 98 72 

I alt 180 289 358 

 
 
Diagnostiske laboratorieanalyser  
 
Generelt 
Analyseudviklingen har været stabil, men med  et fortsat fald i antallet af fosterkromosomana-
lyser, således at disse er halveret i forhold til antallet i 2003. Årsagen hertil er nye retningslin-
jer fra Sundhedsstyrelsen vedr. prænatal diagnostik, idet alle gravide nu tilbydes ultralydsun-
dersøgelse af fostret med såkaldt nakkefoldsscanning samt blodprøve af den gravide. Antallet 
af specialanalyser til fosterdiagnostik har derimod været stigende, da undersøgelse af gravide 
nu omfatter højrisikogrupper. 
 
Tabel 4. 
 

Laboratorieanalyser 

 2004 2005 

Phenylalanin og tyrosin 3627 3488 

DNA analyser 548 555 

DNA ekstraktioner 1177 1257 

- heraf DNA ekstraktioner for Øjenklinikken 371 359 

QF PCR (hurtiganalyse) 564 543 

Fosterkromosomanalyser (prænatale) 1129 755 

Blodkromosomanalyser 590 685 

Abortvæv 129 137 

CGH 71 95 

Knoglemarvsanalyser 189 221 

FISH 244 170 

”Haste FISH” 143 123 

I alt 8357 8029 
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MLPA metoden, der kan påvise hele exon duplikationer (fordobling af genmateriale) og deletio-
ner (tab af genmateriale), er indført for følgende gener: Menkes genet, Wilson genet og på 
forskningsbasis for doparesponsiv dystoni. Metoden er hurtig og nem til at finde denne type 
mutationer, som har vist sig at være hyppige i Menkes genet (godt 20 %), og metoden er der-
for indført som den initiale screeningsmetode. Hidtil har kun deletioner kunnet påvises og 
MLPA har bevirket, at påvisningsfrekvensen nu er forøget fra 94 % til 97 % af alle mutationer i 
Menkes genet. Mutationstypen er ekstremt sjælden i det beslægtede Wilson gen.    
 
Laboratoriet har samtidigt arbejdet på at indføre metoden til påvisning af kendte mikrodele-
tions-syndromer og subtelomer-deletioner. Disse tilstande medfører mental retardering med 
eller uden misdannelser. Analyserne kan supplere kromosomanalyserne i forbindelse med så-
vel fosterdiagnostik som diagnostik af mentalt retarderede børn, og implementeres i 2006. 
 
CGH-array (comparativ genomisk 
hybridisering med anvendelse af 
mikrochip) er en anden metode, 
laboratoriet har arbejdet med, og 
lovende resultater er opnået efter 
indkøb af ny hybridiseringsmaski-
ne og scanner. Ca. 3000 mindre 
DNA-stykker, ”spottet” på et ob-
jektglas, kan bruges til at finde 
relativt små ubalancer i arvemate-
riale fra patientprøver. Herved 
kan hidtil uerkendte årsager til 
mental retardering påvises. 
 
Digitalisering af billedbehandling af kromosomanalyser er fortsat, og der er indført digitale ka-
meraer til billedbehandling af farvede kromosompræparater, således at alle laboratoriets kro-
mosomanalyser nu er digitaliserede. 
 
Som led i den fortsatte fokusering af laboratoriets analyseudbud er alle de kliniske analyser 
vedr. undersøgelse af energistofskiftet ophørt med udgang af året, og flere af analyserne er 
overført til Metabolisk Laboratorium, Afsnit for Klinisk Genetik, Rigshospitalet. 
 
Kvalitetssikring 
 
Laboratoriet har gennem de senere år arbejdet målrettet med kvalitetetsikring af analyserne. 
På sigt er målet en akkreditering/certificering af de diagnostiske analyser. Der udarbejdes en 
kvalitetshåndbog, hvis generelle  del blev færdiggjort i 2005. Den tekniske del forventes fær-
diggjort i 2006. 
 
Laboratoriet er tilmeldt følgende kvalitetssikringsprogrammer: 
 
ERNDIM: Phenylalanin; lactat 

EMQN: ABI-sekventering; fragilt X; Prader-Willi/Angelman; PKU 

UK-NEQAS: Prænatal multiplex QF-PCR (pilot); prænatal amnion cytogenetik; prænatal CVS 
cytogentik og CVS case scenarios; Prænatal data audit 

DEKS: Standard cytogenetik; molekylær cytogenetik 

 
I alle tilfælde er opnået tilfredsstillende eller særdeles tilfredsstillende resultater. 
 
 

 

CGH-array resultat skema. Udslagene indikerer ubalancer i arvematerialet. 
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Formidling 
 
Generel formidling og undervisning 
KISØ’s medarbejdere formidler viden gennem deltagelse i nationale og internationale møder 
med præsentationer af institutionens resultater. Desuden undervises på alle niveauer i Social- 
og Sundhedssektoren, f.eks. jordemødre, diætister, optikere og bioanalytikere. De akademiske 
medarbejdere har bidraget til præ- og postgraduat undervisning af medicinstuderende og læger. 
Der har været deltagelse i møder med patientforeninger med foredrag samt for almenheden. 
 
Endelig har institutionens medarbejdere deltaget i ekspertgrupper og som sagkyndige f.eks. i 
bestyrelser i patientforeninger og i nationale og internationale videnskabelige selskaber.  
 
Aktiviteter i form af foredrag, undervisningstimer, temadage etc. 
Deltagelse i Skandinaviske eller Internationale kongresser som inviteret foredragsholder: 8 
foredrag 
Deltagelse i Skandinaviske eller Internationale kongresser med præsentation: 26 præsentatio-
ner 
Deltagelse i nationale kongresser og møder: 10 præsentationer 
Foredrag for almenheden eller patientforeninger: 16 foredrag 
Undervisning (kurser, temadage, foredrag) af personale i social- og sundhedssektoren: 40 ses-
sioner 
Undervisning på speciallægekursus: 7 sessioner 
Studenterundervisning på universitet: 2 sessioner 
 
Deltagelse i ekspertpaneler, funktion som sagkyndig eller rådgiver: 
Referenceprogram for epilepsi, specialegruppe i hovedstadsregionen i klinisk genetik, videre-
uddannelsesudvalg og bedømmelsesudvalg i klinisk genetik, kvalitetssikringsudvalg i DSMG, 
screeningsudvalg i SST, Genterapi udvalg under Europarådet samt Etisk Råd. 
 
KISØ yder lægekonsulentbistand til Center for små Handicapgrupper bl.a. i form af udformnin-
gen af syndrombeskrivelser til deres hjemmeside. 
 
Expertteam for døvblindefødte, lægefaglige komite i Marfan Foreningen, VHL expertteam. 
 
Deltagelse i bestyrelser:  
Rett syndrom,  ESPKU, Fragilt X foreningen samt ESHG  
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KISØ’s økonomi 
 
Hovedtal 
KISØ råder over en finanslovsbevilling på 32,1 mio. kr. Det omkostningsbaserede regnskab 
viser indtægter på 20,3 mio. kr. og udgifter på 58,3 mio. kr. Nettoresultatet, et underskud på 
ca. 5,9 mio. kr. kan primært henføres til afskrivninger på ca. 10. mio. kr., hvoraf ca. 8 mio. kr. 
skyldes ændret afskrivningsprofil på ejendom og installationer, jf. KISØ’s Årarapport, der kan 
ses på www.kisoe.org.  
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Tilsagn fra fonde 
En stor del af KISØ’s forskning og udvikling baserer sig på tilskud fra fonde: 
  
Tabel 5. 
 

2005 

Private fonde - Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Identifikation af sygdomsfremkaldende mutationer 
der fører til den infantile for af Parkinsons sygdom 

Fonden af 2/7 2005 til 
Bekæmpelse af Parkinsonsyge 

80.000 

At skabe ny viden om en alvorlig arvelig sygdom 
(Bardet-Biedl syndrom) 

Øjenfonden 150.000 

INTHER EU 2.204.138 

Informationsnetværk om sjældne sygdomme-
handicap med dansk platform 

Sygekassernes Helsefond 150.000 

Chip-teknologi til forbedret diagnostik og behand-
ling af medfødte misdannelser og cancer 

Aase og Ejner Danielsens fond 100.000 

Genterapi af phenylketonuri Fonden til 
Lægevidenskabens fremme 

30.000 

Bardet-Biedl syndrom - en klinisk genetisk under-
søgelse 

Fonden til 
Lægevidenskabens fremme 

15.000 

Somatisk genterapi af PKU Novo Nordisk fonden 200.000 

Nærsynethed i Danmark. Epidemiologi og Årsager Veluxfonden 827.932 

Ny viden om nærsynethed i Danmark samt ætiolo-
giske forhold omkring nærsynethed 

Øjenfonden 200.000 

Sammenlignende funktionelle studier af Menkes og 
Wilson proteinerne og deres gener 

Lundbeckfonden 348.000 

Rejselegat Synoptik-Fonden 15.000 

Diverse projekter Boet efter 
Hans Peter Langgaard Madsen 

38.094 

Rejselegat Stenild Hjorth´s enke 
Else Hjorth´s Fond 

20.000 

I alt fra private fonde  4.378.163 

   

Statslige fonde - Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

Biobank for genetiske øjensygdomme Forskningsrådet for Sundhed og 
Sygdom 

1.260.000 

I alt fra statslige fonde  1.260.000 
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Institutionens bestyrelse, direktion og øvrige personaleforhold 
 
KiSØ ledes overordnet af en bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning fremgår af kolofonen. 
Under ansvar overfor instituttets bestyrelse varetager direktionen – bestående af direktøren, 
Karen Brøndum-Nielsen, og vicedirektøren, Inger Marie Bruun-Vierø, den daglige faglige og 
administrative ledelse af instituttet og  repræsenterer instituttet udadtil. Direktøren er den 
øverst ansvarlige for den daglige ledelse og vicedirektøren er direktørens stedfortræder.  
 
I den daglige ledelse bistås direktionen af chefgruppen (forskningsprofessor Thomas G. Jen-
sen, afdelingslederne Jytte Bieber Nielsen og Nina Horn, klinikchef Hanne Jensen samt admini-
strationschef Michael Schultz).  
Medarbejderstaben udgør ca. 100 personer. Nærmere information om ansatte og KISØ’s orga-
nisering kan hentes på www.kisoe.org.
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