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FORORD  
 
Som følge af regeringsrokaden november 2007 skiftede Kennedy Centret ressortministerium til 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I samme anledning måtte der skiftes 
bestyrelsesformand, idet Niels Strandberg Pedersen, direktør for Seruminstituttet, blev afløst 
af Birgitte Dissing Nauntofte, prodekan ved Københavns Universitet. Endvidere blev flere nye 
bestyrelsesmedlemmer beskikket ved årsskiftet 2007/08, således at Kennedy Centret nu har 
en fuldtallig bestyrelse. 
 
I foråret 2007 blev vores nye navn og uddybende tilnavn besluttet af ministeriet og 
bestyrelsen: ”Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, 
synshandicap og mental retardering”. Et nyt logo er blevet udformet i samarbejde med 
medarbejderrepræsentanter. 
 
I hele 2007 har der været arbejdet på opførelsen af Kennedy Centrets nye domicil i Glostrup. 
Derfor har institutionen på andet år boet i de midlertidige lokaler i Skovlunde og i 
Øjenklinikkens hidtidige lokaler i Hellerup, med de begrænsninger lokaliseringen på flere 
adresser har medført. Det kan dog konstateres, at forskningsaktiviteten har været på et højt 
niveau, og aktiviteterne i forbindelse med rådgivning, behandling og diagnostik af patienter 
har ligeledes stort set været på stabilt eller stigende niveau. Af nyheder på patientområdet kan 
nævnes oprettelse af et Center for Rett syndrom for satspuljemidler. 
 
I aktivitets- og forskningsberetningen er årets aktiviteter kort beskrevet inden for hvert at 
Kennedy Centrets fire kerneområder: Forskning, Patientrelaterede opgaver, Diagnostiske 
laboratorieanalyser og Formidling. 
 
Byggeriet i Glostrup er skredet frem med mindre forsinkelser, hvilket medfører at indflytning af 
den samlede institution først sker i sidste halvdel af august 2008, næsten et år senere end 
oprindeligt planlagt. 
 
Implementeringen af det nye EPJ, som vi har arbejdet på siden 2003, blev igangsat april 2007, 
men måtte indstilles midlertidigt, da der blandt andet blev konstateret problemer med 
konverterede data fra det gamle system. Herefter blev der sammen med leverandøren 
iværksat fem handleplaner, hvilket førte til genopretning af projektet og driftsstart primo 
2008. Konverteringsproblemerne blev løst ved hjælp af et datawarehouse med link til EPJ 
systemet. 
 
Som det vil fremgå af denne beretning har året  været præget af vakante chefstillinger, bl.a. 
som følge af generationsskifte, idet såvel klinikchefstillingen på Øjenklinikken, 
laboratoriechefstillingen, og forskningsprofessoratet har været helt eller delvis ubesatte. Det 
rådes der bod på i 2008, idet  2 af stillingerne blev besat primo 2008, og den 3. er opslået til 
besættelse.  
 
Året 2007 været noget omskifteligt for Kennedy Centret, men optimismen og arbejdsglæden er 
fortsat stor, og forventningerne til at flytte sammen i det nye byggeri ikke mindre.  
 
 
Karen Brøndum-Nielsen 
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PRÆSENTATION AF KENNEDY CENTRET 
 
"Kennedy Centret – Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og 
mental retardering" er i henhold til Lov om Sektorforskning af 5. maj 2004 en selvstændig 
sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (indtil 20. november 
2007 under Socialministeriet). "Kennedy Centret" skiftede navn medio 2007 fra ” Kennedy 
Instituttet – Statens Øjenklinik (KISØ)” til det nuværende navn. Medarbejderstaben udgør ca. 
100. Nærmere information om Kennedy Centret kan hentes på www.kennedy.dk 
 
Kennedy Centrets overordnede sigte er at befæste sin position som nationalt og internationalt 
center for forskning og forskningsbaseret rådgivning og behandling vedrørende sjældne 
arvelige handicap, der kan medføre mental retardering eller synshandicap. Centret er 
kendetegnet ved, at opgaverne varetages helhedsorienteret i tæt integration mellem 
diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning. 
 
Mission 
Kennedy Centret skal oparbejde og levere nyeste forskningsbaseret viden om sjældne arvelige 
handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i 
diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre 
interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Det gør vi ved at udføre 
biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau yde forebyggelse, 
rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette tidspunkter 
indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet formidle viden til behandlere, 
forvaltninger, brugere og uddannelsessystemet. 
 
Vision 
Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med 
sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for 
mennesker med stofskiftesygdommen PKU 
 
 
Kennedy Centrets bestyrelse  
Formand Birgitte Dissing Nauntofte, prodekan, professor, dr.odont., ph.d. 
 udpeget for Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 
Næstformand Svend G. Hartling, koncerndirektør, dr.med. 
 indstillet af Region Hovedstaden 
 Ebba Nexø, professor, overlæge, dr.med. 
 indstillet af Det Strategiske Forskningsråd  
 Henrik Lund-Andersen, professor, overlæge, dr.med. 
 indstillet af Det Strategiske Forskningsråd     
 Anne-Marie Gerdes, overlæge, ph.d. 
 indstillet af Det Strategiske Forskningsråd 
 Kitt Boel, psykolog 
 indstillet af LEV 
 Frank Emanuelsen, formand for PKU-foreningen 
 indstillet af PKU-foreningen for Danmark 
 Jens Henrik Bromann, landsformand for Dansk Blindesamfund 
 indstillet af Dansk Blindesamfund  
 Birgit Kjer, konstitueret klinikchef 
 indstillet af Danske Regioner 
 Erik Kann, konsulent, medarbejderrepræsentant  
 indstillet af Kennedy Centret 
Tilforordnet: Martin Randrup Nielsen, fuldmægtig, cand.scient.pol. 
 udpeget af ministeriet for Sundhed og Forebyggelse   
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FORSKNING I 2007 
 
Kennedy Centrets forskning i 2007 resulterede i 39 videnskabelige publikationer. Hertil 
kommer præsentationer ved videnskabelig møder og kongresser. 
 
Forskningen er fordelt på 5 hovedområder, og i det følgende vil områderne samt enkelte 
arbejder blive omtalt nærmere.  
 
 
1. PKU og beslægtede tilstande 
 
Mutationer i PAH (phenylalanin hydroxylase) genet 
Formålet med denne forskning er at finde de sygdomsfremkaldende mutationer i begge alleler 
af PAH genet, der forårsager den autosomalt recessive sygdom, phenylketonuri (PKU). I en 
gruppe på 500 PKU patienter fra Danmark og Tyskland, har man tidligere fundet de 
sygdomsfremkaldende mutationer i begge alleler hos 466 patienter. Hos de resterende 34 
patienter var der kun identificeret én eller ingen mutation i PAH genet ved de almindelige 
screeningsmetoder. Ved brug af MLPA metoden (multiplex ligation-dependent probe 
amplification) undersøgte vi disse patienter for deletioner og duplikationer i PAH genet og 
overraskende fandt vi kun deletioner hos 7 patienter. På basis af denne undersøgelse 
konkluderede vi at frekvensen af exon deletioner i PAH genet er mindre end 0.5%. Dette 
projekt er udført af Lisbeth B. Møller i samarbejde med forskere fra Tyskland, og resultaterne 
er publiceret i Human Mutation (Møller et al. 2007). 
 
Det har siden 1999 været kendt, at nogle PKU patienter kan behandles med BH4 (cofaktor til 
phenylalanin hydroxylase), og derved undgå en krævende diæt. Flemming Güttler har bidraget 
til en international oversigtsartikel om dette, som viser, at det er patienter med relativ mild 
PKU, der kan profitere af behandlingen. (Michals Matalon et al 2007) 
 
Co-faktor BH4 og smerteforskning 
Nye opsigtsvækkende undersøgelser har vist, at hæmning af syntesen af BH4, fører til 
reduceret smertefølsomhed. Det blev blandt andet vist ved at hæmme enzymet GTP-CH1, der 
katalyserer første trin i BH4 syntesen. Mutationer i CGH1 genet resulterer i Dopa-responsive 
dystonia (DRD eller Dyt5). Vi har initieret et forskningsprojekt til at analysere effekten af GCH1 
mutationer på smertesansning. Som udgangspunkt for vore studier vil vi undersøge en stor 
dansk DRD familie og en musemodel (hph-1). Både DRD familien og hph-1 musen har nedsat 
BH4 mængde som følge af en mutation i GCH1, og udgør således et unikt materiale for 
undersøgelser af sammenhæng mellem GCH1 aktivitet og smerteudvikling. Vores hypotese er, 
at dyr og mennesker som følge af nedsat BH4 mængde vil have øget smertetærskel og derfor 
vanskeligere udvikler kroniske smertetilstande. Dette projekt ledes af Lisbeth B. Møller i 
samarbejde med flere danske forskergrupper. 
 
 
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.  
 
En ny diagnostisk metode for Fragilt-X 
Fragilt X syndrom er den hyppigste form for arvelig udviklingshæmning. Sygdommen nedarves 
X-bundet og rammer både piger og drenge. Syndromet skyldes en ekspansion af et 
trinukleotid (CGG) repeat på X-kromosomet (Xq27.3) i FMR1 genet. Kennedy Centret udfører 
molekylærbiologiske undersøgelser af fragilt-X genet ved hjælp af PCR og Southern Blot 
Hybridisering til at bestemme CGG-repeat antal samt methyleringsstatus. I samarbejde med 
forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Panum Instituttet, blev der udviklet en ny diagnostisk 
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metode, "A homogeneous methylation-specific melting curve analysis (MS-MCA) assay", 
hvilket er en hurtig og pålidelig metode til at diagnosticere fragilt-X syndrom hos drenge (Dahl 
et al. 2007).   
 
Multipelt maternel hypomethyleringssyndrom (MMHS). 
Vi har fortsat vores arbejde med et nyt imprintningssyndrom med hypomethylering af multiple 
maternelt imprintede gener, i samarbejde med forskergruppe fra Salisbury/Southampton, 
England. Som et samarbejdsprojekt mellem Kennedy Centret og Wilhelm Johannsen Center for 
Funktionel Genomforskning, Københavns Universitet, har vi planlagt et PhD studium - til start 
1.4.2008. Klinisk er der tale om påvirkning af vækst og udvikling samt en form for diabetes. 
Projektets formål er at identificere den genetiske defekt ved denne nye sygdom og vurdere 
effekten af hypomethylering på maternelt imprintede områder, samt at karakterisere det 
kliniske spektrum af MMHS. Projektet kan øge viden ikke blot om dette syndrom, men om 
mekanismerne ved imprintning generelt, og ventes at få konkret betydning for genetisk 
rådgivning. Projektvejleder ved KC er Zeynep Tümer, og vi samarbejder desuden bl.a. med 
Børneafdelingen, Glostrup Universitetshospital. 
 
Bardet-Biedl Syndrome (BBS) 
BBS er en genetisk heterogen multisystem sygdom, som medfører retinal dystrofi, 
indlæringsvanskeligheder, fedme, nyresymptomer, polydaktyli og mandlig hypogenitalisme. 
Der er nu fundet 12 BBS gener. På Kennedy Centret blev der undersøgt 65 BBS-patienter i 60 
familier som PhD projekt af Tina Duelund Hjortshøj, og afhandlingen blev forsvaret i oktober 
2007. Patienterne blev identificeret i Retinitis Pigmentosa Registret på Statens Øjenklinik, og 
de kliniske data er baseret på journaloplysninger herfra. Der er foretaget mutationsscreening 
af seks ud af de 12 kendte BBS-gener (dvs.: BBS1, BBS2, BBS4, BBS5, MKKS, BBS10). Hos 
89% patienter (n=58/65) blev der fundet mindst to sygdomsfremkaldende mutationer i ét 
BBS-gen. Resultaterne tyder på at BBS1 og BBS10 er de to gener, der oftest er muteret hos 
danske patienter. Desuden er der fundet en founder-mutation i BBS1 genet hos 10 færøske 
patienter. Vi har i et samarbejde med forskere fra Kræftens Bekæmpelse vurderet risikoen for 
at udvikle cancer hos patienter og slægtninge gennem registersamkøring af patientdata med 
Cancer Registret. Resultaterne tyder på, at der ikke er øget risiko for cancer hos patienter eller 
deres familiemedlemmer, og det er en vigtig ny viden for familierne (Hjortsthøj et al. 2007).  
 
Rett syndrom 
Rett syndrom medfører mental retardering, adskillige neurologiske symptomer og påvirkning af 
andre vigtige organsystemer. Syndromet skyldes mutationer i genet MECP2 på X-kromosomet. 
Undersøgelser har vist nedsat knoglemasse hos patienter med Rett syndrom. Årsagerne 
kendes ikke, men bevirker muligvis øget risiko for knoglebrud. I et PhD studium: 
“Undersøgelse af af knoglemasse og frakturforekomst hos danske patienter med Rett syndrom 
(RTT)” undersøges sammenhæng mellem knoglemasse, knogleomsætning og knoglebrud. Det 
antages at mutationer i MECP2 kan påvirke knogleomsætningen. Rett patienter sammenlignes 
med en kontrolgruppe, og der foretages klinisk undersøgelse, spørgeskema undersøgelse, 
blodprøver til måling af knogleomsaætning samt røntgenbilleder og DXA skanning. Projektet 
udføres af læge Gitte Rønde, hovedvejleder Karen Brøndum-Nielsen, projektvejleder Jytte 
Bieber Nielsen og ekstern vejleder Jens-Erik Bech Jensen, Hvidovre Hospital.  
 
 
3. Synshandicap, klinisk- og molekylærgenetik 
 
Målsætningen her er at udvikle ny viden om øjensygdomme, herunder især arvelige 
øjensygdomme, for at kunne tilbyde forbedret diagnostik, rådgivning og behandling. Til dette 
formål udføres dels mutationsanalyse af kandidat gener, dels identificering af nye 
sygdomsgener ved hjælp af koblingsanalyser, sygdomsrelaterede kromosomafvigelser, 
mutations screening af oplagte kandidat gener hos en gruppe af patienter, og ved at finde 
interaktionspartnere til kendte gener (som  PAX6), der er involveret i øjensygdomme.  
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Øjenklinikken har udøvet en mangeårig forsknings- og registreringsindsats vedrørende arvelige 
øjensygdomme. Igangværende projekter vedrørende molekylærbiologi af  en lang række 
øjensygdomme videreføres planmæssigt i samarbejde mellem Øjenklinikken og Kennedy 
Centrets laboratorium, samt flere danske og udenlandske forskningsafdelinger. 
Forskningssamarbejdet med udenlandske laboratorier har i 2007 resulteret i en række 
publikationer, bl a vedrørende X-bunden retinitis pigmentosa (Banin et al 2007, Prokisch et al 
2007), Stargardts sygdom (Rosenberg et al 2007), og Ushers syndrom (Cremers et al 2007). 
 
Oculocutaneous albinism (OCA) 
Albinism er en heterogen gruppe af genetisk sygdomme, der er karakteriseret ved manglende 
pigmentering i hud, hår og/eller øjne. Prævalensen for OCA er ca. 1/17,000. OCA viser et 
bredt klinisk spektrum og skyldes mutationer i mindst 4 forskellige gener. Vi har i løbet af 
2007 undersøgt 62 patienter med OCA for mutationer i generne TYR, OCA2, TYRP1 og MATP. 
Der er fundet mutationer hos 28%, 13% og 3% af patienterne i henholdsvis TYR, OCA2 og 
MATP. En større del af patienterne end forventet (29%) fandtes heterozygote for mutationer i 
TYR eller OCA2. Dette projekt ledes af Karen Grønskov, og manuskriptet er under 
udarbejdelse. Desuden er der publiceret en oversigtsartikel i 2007 (Grønskov et al. 2007). 
 
AMD (aldersrelateret makuladegeneration) 
Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) er den hyppigste blindhedsårsag i den vestlige 
verden, herunder også i Danmark. Prævalens og incidens stiger eksponentielt fra 50-års 
alderen og den demografiske udvikling betyder derfor en væsentlig stigning i forekomsten i de 
kommende år. Sygdommen er en kompleks, multifaktorielt bestemt lidelse med genetiske 
såvel som miljømæssige årsager. Genetiske faktorer spiller en væsentlig rolle, og hyppigt ses 
familiemæssig ophobning. En polymorfi (variant) i komplement faktor H genet på kromosom 
1q32 er forbundet med en høj relativ risiko for AMD. Desuden er der for nyligt vist association 
til mutationer i visse andre beslægtede gener. Disse genetiske faktorer forklarer en væsentlig 
del af den arvelige disposition. Fundet af association til varianter i disse gener er også 
interessant derved, at det tyder på at inflammatoriske faktorer fremmer udviklingen af AMD. 
Det kan få betydning for udviklingen af behandlings- og forebyggelsesstrategier for AMD. 
 
I samarbejde med Øjenafdelingen, Glostrup Hospital er vi i gang med at analysere for 
forekomsten af små hårde druser hos et stort antal personer. Disse forandringer i 
øjenbaggrunden er normalt forekommende, men kan variere i antal. Det er muligt at de kan 
være forstadier til AMD. Formålet med det aktuelle studium er at undersøge, om forekomsten 
af disse druser er relateret til den fra AMD-forskningen kendte polymorfi i komplementfaktor 
H, eller til andre gener med kendt eller hypotetisk relation til AMD. På nuværende tidspunkt er 
alle SNP-varianter karakteriseret på DNA materiale fra 900 personer, som også er undersøgt 
for bløde og hårde druser. Analysearbejdet vedrørende genotype-fænotype korrelation er 
initieret. Der er publiceret et arbejde vedr. heritabilitet af små druser (Munch et al. 2007) 
Jakob Ek står for den molekylærgenetiske del. 
 
Autosomal dominant opticus atrofi 
Autosomal dominant opticus atrofi (ADOA) eller Kjer’s dominante opticus atrofi, er en af de 
hyppigste arvelige øjensygdomme. Ved ADOA sker der en degeneration af ganglieceller med 
påvirkning af begge synsnerver. Typisk er der symptomdebut mellem 4 og 6 års alderen. Det 
karakteristiske billede er bilateralt nedsat syn, farvesynsdefekt, synsfeltdefekt og 
synsnerveforandringer. De fleste afficerede progredierer til blindhed i 40-60 års alderen. 
Prævalensen i Danmark er 1:10.000. Blandt familier med den dominante nedarvede opticus 
atrofi forklarer mutationer i OPA1 genet fleste tilfælde. OPA1 er for nuværende det eneste gen, 
hvor mutationer har vist at være årsag til ADOA. Vores overordnede formål er at skabe ny 
viden om ADOA, for at forbedre grundlaget for præcis rådgivning af familierne. Primært ved at 
lave mutationsscanning af OPA1, og ved at undersøge om SNPs i OPA1 og i andre gener, der 
er vist at være associeret til andre øjensygdomme, kan bidrage til at forklare den store 
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intrafamiliære variation i fænotype. I 2007 blev ca. 130 probander fra familier med ADOA i DK 
undersøgt for mutationer i OPA1. Projektet er et tæt samarbejde med KCs Øjenklinik og den 
øjengenetiske laboratoriesektion, samt Øjenafdelingen, Glostrup Hospital. En poster blev 
præsenteret af læge Gitte Juul ved Neurodag, Neurocluster møde, Panum Instituttet, oktober 
2007. 
 
Identificering af PAX6 targets ved ChIP analyse 
Formålet med projektet er at finde nye gener involveret i øjensygdomme som f.eks. glaukom 
(grøn stær) og katarakt (grå stær). PAX6 er et vigtigt gen i øjenudviklingen, og kaldes et 
”mastercontrol” gen. PAX6 koder for en transkriptionsfaktor.Transkriptionsfaktorer bestemmer 
hvilke gener, der skal komme til udtryk, i en vævs- og tids-specifik afhængighed. Der kendes 
endnu kun få gener, som kontrolleres af PAX6. Til at finde nye gener vil vi bruge en 
molekylærgenetisk metode (ChIP-seq), som kan undersøge, hvilke gener en 
transkriptionsfaktor binder til i den intakte celle.  Mutationer i PAX6 forårsager 
øjensygdommen aniridi, som er en generel underudvikling af øjet, med synlig mangel på iris. 
Følgesygdomme som glaukom og katarakt ses ofte i forbindelse med aniridi. Det er tidligere 
vist, at mutationer i gener som er under PAX6’s kontrol kan forårsage øjensygdomme (f.eks. 
katarakt). Man må derfor antage, at det er muligt at finde yderligere genetiske årsager til 
f.eks. katarakt og glaukom ved at finde de gener, som kontrolleres af PAX6. Dette projekt 
ledes af Karen Grønskov, og i 2007 er ChIP metoden sat op med RPE celler. 
 
 
4. Kobber- og energistofskiftet 
 
Dette forskningsområde omhandler fejl i omsætning af metaller (især kobber) med henblik på 
betydning for sygdomsudvikling. Desuden udvikles ny viden om cellernes dannelse af energi 
ved identifikation og analyse af gener og ved etablering af metoder til forbedret diagnostisk 
rådgivning.  
 
Menkes (MD) og Wilson (WD) sygdomme er recessive kobber stofskifte sygdomme der skyldes 
mutationer i henholdsvis ATP7A og ATP7B gener, der er lokaliseret henholdsvis på X kromosom 
og kromosom 13. Gen produkterne (ATP7A og ATP7B) hører til samme proteinfamilie og begge 
er involveret i intracellulært kobberstofskifte, men mens ATP7A er udtrykt i næsten alle celler 
undtaget leverceller er ATP7B næsten udelukkende udtrykt i leveren. Menkes sygdom 
medfører svær mental retardering og tidlig død, Wilson sygdom medfører leverskade og evt. 
neuropsykiatriske symptomer. 
  
Nye behandlingsmetoder-kan gener vikariere for hinanden? 
En mulig ny behandlingsmetode af sygdomme, der kan benyttes i de tilfælde hvor to gentyper 
har overlappende funktioner, er opregulering af ikke-aktive (”slukkede”) gener til at 
komplementere sygdomsgener. Vi har valgt at benytte WD og MD, som modelsystemer for en 
sådan behandlingsmetode, da meget tyder på, at grunden til at ATP7B og ATP7A proteinerne 
varetager forskellige funktioner, skal søges i forskellen i genernes vævspecifikke 
ekspressionsmønster. Vi er derfor i gang med at karakterisere promotorregionerne af disse to 
gener med henblik på at opnå en større viden om op- og nedregulering af disse gener. Dette 
studie ledes af Lisbeth B. Møller i samarbejde med Thomas G Jensen og andre forskere ved 
Århus Universitet. 
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5. Genterapiforskning 
 
Formålet med denne forskning er at udvikle nye metoder til genoverførsel og gen-reparation, 
samt at undersøge potentialet heraf til sygdomsbehandling. Der satses bl.a. af 
sikkerhedshensyn på udvikling af effektive non-virale metoder til genoverførsel.  
 
 
Genterapi af Wilsons og Menkes sygdomme med sleeping beauty vektorer  
Sleeping beauty et vektorsystem der er baseret på såkaldte sleeping beauty transposons. 
Dette er et meget effektivt system hvor selve integrationsprocessen fungerer præcist, og 
derfor er det betragtet som et meget lovende system.  
 
Formålet med dette projekt er at undersøge om overførsel af normale ATP7A og ATP7B til 
”syge” celler fra dyr modeller af disse sygdomme kan benyttes til sygdomsbehandling. Cellerne 
vil blive gen korrigeret med ATP7A eller ATP7B cDNA i sleeping beauty vektorer. Vi forestiller 
os at de korrigerede celler vil have en  positive selektionsfordel hvis de i længere tid dyrkes i 
medie tilsat kobber, og håber at dette vil kunne benyttes til at stabilisere de korrigerede celler. 
For at afklare dette på forhånd har vi studeret effekten af kobberbehandling af fibroblast 
kulturer fra kvinder  med  en mutation i  ATP7A genet på det ene X-kromosom. I celler fra 
kvinder, der altid indeholder 2 X-kromosomer, vil der ske en inaktivering af det ene X-
kromosom således at det altid kun er et X-kromosom aktivt i hver celle. Denne inaktivering vil 
normalt ske tilfældigt, således at der i ca. 50 % af en kvindes celler vil være det ene X-
kromosom aktivt, mens der i de resterende 50% vil være det andet X-kromosom aktivt. De 
undersøgte kulturer fra Menkes anlægsbærere består således, af en blanding af celler med det 
normale X-kromosom aktivt (uden ATP7A mutation, den normale allel) og celler hvor der syge 
X-kromosom er aktivt (med ATP7A mutation). Vores resultater viser at cellerne, hvor X-
kromosomet der indeholder den normale ATP7A allel er aktivt, faktisk har en selektiv fordel 
ved dyrkning i medie tilsat kobber. Efter 8 ugers kobber behandling består kulturerne 
udelukkende af celler med det normale X-kromosom som det aktive. Dette projekt ledes af 
Lisbeth B. Møller i samarbejde med Thomas G. Jensen, Århus Universitet og er en del af et 
større EU samarbejdsprojekt. 
 
Genterapi, teknologi med immunliposomer 
Genoverførsel ved hjælp af immunoliposomer, udviklet af Prof. Pardridge (UCLA, USA), er et 
meget lovende system, men det har vist sig at det var yderst svært at reproducere 
resultaterne i andre laboratorier. I 2007 etablering af teknikken startet på Kennedy Centret og 
der er sket store fremskridt. Det er lykkedes at få celler i kultur til at udtrykke et reporter gen 
(Luciferase) efter behandling med immunliposomer. Specielt har der været fokus på at gøre 
teknikken mere enkel, så det ikke er så vanskeligt at opnå høj indkapslingsgrad af DNA i 
liposomerne – vi har nu en robust, reproducerbar indkapsling på mellem 40 og 70 % (figur 1). 
Udover effektiv indkapsling af DNA har der også vist sig en stor barriere i at få et transgen 
udtrykt, altså at DNAet frigøres fra liposomet intracellulært og transporteres til kernen. Dette 
problem er blevet taklet ved at ændre i lipid formuleringen af liposomet, så evnen til at 
fusionere med intracellulære membraner er øget. Der mangler viden om dynamik og kinetik i 
optaget af immunliposomer, og ved brug af konfokal mikroskop fra Olympus, der er udstyret 
med CO2 inkubator, studerer vi dette både med fluorescens-mærkede antistoffer, lipider og 
DNA-molekyler (figur 2). Dette projekt er udført af PhD student Tina Skjørringe og Torben 
Gjetting, i samarbejde med Thomas Jensen, Århus Universitet, og et metodemanuskript er 
under udarbejdelse. 
 
Projekterne har været præsenteret ved internationale møder: ASGT (American Society of Gene 
Therapy) i Seattle, maj 2007, og ILS (International Liposome Society) møde i London, 
december 2007. 
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Figur 1: Size exclusion - oprensning af immunliposomer og beregning af indkapslingsgrad af 
DNA (32P) og konjugation af antistoffer (3H). Tracer mængder af radioaktivt mærket stof er 
tilsat i proceduren. 
 
 
             Grøn fluorescence       Bright-field (DIC)  

 
Figur 2: Øverste panel viser at der ikke er nævneværdig grøn fluorescens i cellen før 
tilsætning. Grøn-fluorescerende lipid indbygget i liposomerne viser cellulært optag kort tid 
efter tilsætning af immunliposomerne til cellekulturen (nederste panel).  
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PATIENTRELATEREDE OPGAVER 
 

Øjenklinikken 
 
 
 
Generelt 
Øjenklinikken modtager patienter fra hele landet med henblik på vurdering af synsevne, 
diagnostisk undersøgelse og lægelig vejledning efter henvisning fra øjenlæger, andre 
speciallæger, synskonsulenter, institutioner mm. Specialoptikere foretager en omfattende 
optisk rehabilitering 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. 
 
I samarbejde med øjenafdelingen på Glostrup Hospital foretages tilpasning af optik og 
kontaktlinser til børn opereret for medfødt grå stær, og der er samarbejde omkring udredning 
af arvelige øjensygdomme. 
 
Der foretages et stort antal specialundersøgelser, dels optiske specialoptagelser af hornhindens 
brydning og overflade, dels elektrofysiologiske undersøgelser, hvor man måler nethindens og 
synsnervens evne til at modtage informationer. Disse undersøgelser er fundamentet for, at 
klinikken kan stille en lang række diagnoser af sjældne arvelige øjenlidelser. 
 
Der findes på den baggrund dokumenterede 30 årige patientforløb af sjældne retinale 
sygdomme. Derudover opdateres løbende det store Dansk Familiearkiv med slægter med 
arvelige øjensygdomme, hvor der nu er registreret omkring 2436 slægter (32629 personer). 
Tillige findes et antal mindre registre, blandt disse kan nævnes Dansk Retinitis Pigmentosa 
Register. 
 
Patientbehandling 2007 
I 2007 har aldersfordelingen af de patienter, der modtages på Øjenklinikken, lignet 
aldersfordelingen i de seneste år: 43%  af patienterne var 0-18 år,  47% var 19-59 år og  
10% var over 60 år, hvilket er i overensstemmelse med, at den primære målgruppe er børn og 
erhvervsaktive patienter. 
 
Tabel 1 
Det samlede antal patienter fordelt på type af  

 
 2005 2006 2007 

Optisk rehabilitering 1122 1021 1070 
Øjenundersøgelse 1154 1095 1067 
 
 
Antallet af patienter i 2007 er stort set uændret i forhold til 2006.  
 
I antallet af specialundersøgelser er der i 2007 sket et fald fra 1737 i 2006 til 1376 i 2007. 
Årsagen er, at der har været færre af de mindre tidskrævende synsfeltundersøgelser, 
hvorimod antallet af de mere tidskrævende specialundersøgelser, VEP og ERG, samt EOG og 
MERG er uændret. Det samlede tal for de nævnte undersøgelser er 788. Hertil kommer - i 
samarbejde med vores anæstesilæge – undersøgelser i generel anæstesi, i alt 29. Endvidere er 
der foretaget 559 fotografiske optagelser, hvoraf de 481 er optagelser af øjenbaggrunden. 
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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 2007 viser, at 
antallet af indberettede er nogenlunde stabilt. I år er der anmeldt 167 mod ca. 200 i 2007. 
Anmeldelsen kræver nu, at forældrene giver deres accept, men selv om der har været lidt 
færre indberetninger i 2007, er der  på nuværende tidspunkt intet holdepunkt for, at det vil  
betyde færre anmeldelser generelt. 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.kennedy.dk.  
 
Projekt vedrørende registrering af synshandicap 
Det er fortsat et ikke kendt hvor mange synshandicappede mennesker, der er i Danmark. 
Øjenklinikken arbejder målrettet på at skabe et internet baseret system (Websyn) til 
landsdækkende registrering af synshandicap med henblik på landsdækkende og decentral 
statistik samt med det formål at kunne give oplysning om behovet for rehabilitering. Endvidere 
er det formålet, at udvikle et system til evaluering og udvikling af kvaliteten af den decentrale 
indsats. Projektet finansieres af en  satspuljebevilling i 2005 på i alt 6,3 mio. kr. Der er afholdt 
workshops, hvor de faglige miljøer i landet har tilkendegivet interesse for, at processen skal 
fuldføres.  Der er etableret en hjemmeside: websyn.dk, hvor yderlig information kan 
indhentes. 
 
 
Center for PKU  
 
Generelt 
Center for PKU er nationalt center for behandling af phenylketonuri, PKU, en af de medfødte 
stofskiftedefekter, som alle nyfødte screenes for. 
I 2007 blev tretten nyfødte indkaldt til centret efter telefonisk meddelelse fra Statens Serum 
Institut om forhøjet phenylalanin ved screeningstesten. Tolv af børnene var dagen efter 
meddelelsen sat i behandling med en proteinbegrænset diæt, 
hvorved de undgår den hjerneskade, der kendetegner 
ubehandlet PKU, som i Danmark fortrinsvis ses hos personer, 
der blev født før screeningen af nyfødte blev iværksat. Det 
sidste af børnene havde en så let forhøjelse af phenylalanin, 
at behandling ikke har været nødvendig. Forældrene til disse 
børn har alle lært at tage kapillære blodprøver til måling af 
phenylalanin. På de mindste børn tages de i tæerne pga. 
håndens griberefleks, fra 1-års-alderen tages den i en finger. 
 
Patientbehandling i 2007 
13 nyfødte børn blev som ovenfor nævnt indkaldt til behandling, hvoraf 12 blev sat i 
behandling. I 2007 blev endvidere varetaget diætbehandling af 220 børn og voksne med PKU 
eller mild hyperphenylalaninæmi, MHP. Herudover fik 39 børn og voksne kontrolleret 
phenylalanin uden at være i diætbehandling. Syvogtyve voksne med mild eller klassisk PKU 
fulgte hverken behandling eller kontrol. 
To kvinder med PKU eller MHP fødte et barn efter at have fulgt den strenge diæt, der sænker 
phenylalanin i blodet, så fostrets hjerne ikke tager skade af forhøjet phenylalanin i moderens 
blod.  
 
I uge 32 afholdt centret koloni for 21 børn i alderen 7-14 år med PKU. På kolonien undervises 
børnene i deres egen diætbehandling, de lærer at tage blodprøve på sig selv, og ikke mindst 
oplever de, at der er andre børn og voksne, der spiser på samme måde som de selv. Udover 
afdelingens faste medarbejdere deltog fem unge voksne med PKU som hjælpere. 
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PKU i tal 
 2004 2005 2006 2007, 
Ernæringsvejledninger 364 406 252 225 
Lægeundersøgelser 269 204 186 273 
Psykologvurderinger 70 54 63 40* 
Antal phenylalanin og tyrosin analyser 3637 3488 3063 3146 
* Kun egentlige testninger af personer med PKU er medtaget.  
 
Tillige er foretaget en tidskrævende testning af et barn med maternel PKU syndrom, og der har 
været omkring 30 forældresamtaler. 
De tidligere år blev også testninger af patienter med Fragilt X syndrom indregnet. 
 
Afdelingens medarbejdere har deltaget i flere internationale møder med præsentationer: 
SSIEM i Hamborg i september, Latin-amerikansk konference i Uruguay i september, ESPKU i 
Spanien i oktober 2007.  
 
 
Center for Rett syndrom 
 
Generelt 
Fra 2007 fik Kennedy centret satspuljemidler til at oprette et videnscenter for Rett syndrom, 
en X-bunden sygdom, der fortrinsvis rammer piger. I Danmark fødes omkring 1 ud af 10.000 
piger med en sygdomsforvoldende, nyopstået mutation i MECP2-genet, men diagnosen stilles 
oftest først efter 2-års-alderen. 
Rett syndrom medfører multiple psykomotoriske handicap, der udover mental retardering 
omfatter anfaldsfænomener, manglende brug af hænderne, der i stedet har karakteristiske 
stereotypier, manglende sprog, skoliose og knogleskørhed. En umoden hjernestamme 
medfører at vejrtrækning, hjertefrekvens og blodtryk er dårligt reguleret.  
I Danmark lever ca. 100 personer i alderen 2-60 år med diagnosen, heraf har over 90% en 
mutation i MECP2. Man regner med, at der årligt fødes 2-3 piger med Rett syndrom i 
Danmark. 
 

 
 
 
Formålet med Center for Rett syndrom er 
rådgivning og formidling af behandling og støtteforanstaltninger til patienter med Rett 
syndrom, RTT, og deres familier/bosteder/hjemkommuner 
diagnosticering af patienter med Rett syndrom 
forskning samt formidling af viden om Rett syndrom 
 

Typiske vridende håndstereotypier hos 
en 17-årig ung pige med Rett syndrom 
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Centrets mission er 
• at yde landsdækkende udredning af behandlings- og støttebehov for patienter 

diagnosticeret med RTT ved hjælp af et tværfagligt team bestående af teamleder 
(overlæge, pædiater), fysioterapeut, neuropædiater, socialrådgiver og ph.d.-læge 

• at opbygge ny viden om RTT gennem klinisk og molekylærgenetisk forskning  
• at formidle ekspertviden om den enkelte patient til patientens familie og patientens lokale 

behandlere  
• at formidle generel viden om RTT til patientfamilier og fagpersoner  
• at medvirke til at patienter med RTT diagnosticeres 
• at gennem teamet yde særlig hjælp og støtte til familier med et nydiagnosticeret barn med 

RTT  
 
Visionen er 
• at udredning på centret med efterfølgende støtte og vejledning vil medføre en bedre 

sammenhæng mellem hverdag og behandling for den enkelte med RTT og dennes familie og 
dermed en forbedret livskvalitet  

• at vor forskning kan medvirke til en bedre behandling af problemerne ved RTT 
 
Patientbehandling/rådgivning i 2007 
I begyndelsen af 2007 blev ansat en yngre læge, der har udarbejdet et ph.d.-projekt med 
titlen: ”Undersøgelse af knoglemasse og frakturforekomst hos danske patienter med Rett 
Syndrom (RTT)”  
Der er tillige ansat en fysioterapeut, en neuropædiatrisk konsulent, en socialrådgiver samt en 
molekylærgenetisk forsker.  
I slutningen af året kom de første patienter til centret. 
 
Medarbejdere har deltaget i flere møder og konferencer om Rett syndrom, (Østersund, 
Sverige, og i Spanien) 
 
 
Center for fragilt X 
 
Generelt 
Fragilt X syndrom er den hyppigste arvelige form for mental retardering. Sygdomsgenet, FMR1 
er lokaliseret til X-kromosomet, og drenge rammes oftest. Symptomerne er mental 
retardering, hyperaktivitet og autistiske træk. Centret tilbyder genetisk rådgivning af 
familierne, undersøgelse af børn, vejledning af familier i forbindelse med kontakt til 
sundhedsvæsenet, skoler, daginstitutioner og de sociale myndigheder.  
 
Patientbehandling/rådgivning i 2007 
Der var i 2007 38 supervisioner og observationer ved psykolog, 33 samtaler og møder, og 6 
egentlige psykologtestninger. Desuden var der undervisningsaktivitet i forhold til forældre og 
pårørende, fagpersoner og offentlige forvaltninger, svarende til 3-5 timer per måned.. En 
klinisk psykolog og en lægelig konsulent er tilknyttet centret, og der er fast ugentlig telefontid. 
Der blev afholdt et familiekursus november 2007, og psykologen underviste på et 
forældrekursus i Norge i foråret 2007. 
 
 
Genetisk rådgivningsklinik 
 
Generelt 
Genetisk rådgivning er en informationsproces, der har til formål at give patienter og familier 
med genetiske sygdomme et kvalificeret handlegrundlag for at træffe egne beslutninger om 
forplantning og gentestninger, herunder prænatale og præsymptomatiske testninger, samt 
opfølgnings- og overvågningsprogrammer.  
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Ofte er spørgsmålet: Hvad er risikoen for at det kan ske igen i min familie? 
 
Rådgivningen varetages af læger og en genetisk assistent. Reservelægerne er i uddannelses-
forløb i specialet klinisk genetik. 
 
Efter henvisning fra sygehus eller egen læge indkaldes den rådsøgende til samtale på Kennedy 
centret, hvor der optegnes stamtræ og redegøres for familieanamnesen. Der skal herefter 
indhentes yderligere oplysninger og evt iværksættes yderligere udredninger. Herefter kan 
lægen udarbejde en risikovurdering, og anvise undersøgelses- og handlemulighederne. 
 
Der er herudover en udstrakt telefonrådgivning af kolleger og andre fagpersoner. Klinikken 
deltager desuden i fælleskonferencer med børneafdelingen. Glostrup sygehus, samt i 
tværgående syndromkonferencer, hvor Øjenklinikken også deltager. Rådgivningsklinikken har 
endvidere fælleskonferencer om prænatal diagnostik med de henvisende gynækologiske 
afdelinger, samt fælleskonferencer om arvelig cancer med afdeling for klinisk biokemi og 
brystkirurger fra Herlev Hospital. 
 
Patientrådgivning i 2007 
I 2007 var der gennemsnitlig 52 dages ventetid på almindelig ikke-hastende rådgivning, og 
80% havde fået tid inden for 2 mdr. 
Hastende sager tilbydes rådgivning inden for få dage. Det drejer sig især om rådgivning i 
forbindelse med graviditet. 
 
Omfanget af rådgivninger fremgår af tabellen 
 
 2005 2006 2007 
Onkogenetiske 252 303 420 
Andre  67 57 
 
Hertil kommer rådgivninger i forbindelse med laboratoriesvar og vedrørende fragilt X. 
 
Lægerne varetager besvarelse og tolkninger af laboratorieanalyser, f eks prænatale 
kromosomanalyser. I stigende omfang formidler vi prøver til laboratorieanalyser i udlandet, 
idet analysen ikke kan foretages i Danmark. 
 
Vi har desuden deltaget i et survey foranstaltet af Eurogentest, hvor genetiske 
rådgivningsklinikker i Europa svarede på et spørgeskema angående holdninger til gentestning 
af børn under 16 år (umyndige). Resultatet af rundspørge blandt i alt 281 institutioner viste, at 
genetikere i Europa gennemgående er tilbageholdende med gentestning af børn, medmindre 
der er en direkte helbredsmæssig konsekvens for barnet. Således var ingen børn  testet for 
genetisk disposition til Alzheimers, og kun undtagelsesvis var der testet for disposition til 
arvelig brystkræft. 
 
Der er i 2007 foretaget en gennemgang af påviste kromosomafvigelser i Kennedy centrets 
optageområde for fosterdiagnostik, efter indførelse af nakkefoldsskanning af de gravide efter 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2004. Resultatet af gennemgangen er præsenteret på 
ESHG møde i Nice i juni 2007, og er publiceret i Ugeskrift for læger primo 2008 (Kjærgaard et 
al 2008). Opgørelsen viste en nedgang på ca. 40% i antallet af udførte moderkage- og 
fostervandsprøver, samtidig med en stigning i antallet af fostre med påvist kromosomsygdom.  
 
Vi har medvirket til en publikation, der anbefaler at man kontakter familier, som tidligere - for 
år tilbage - har fået foretaget kromosomanalyser, for at sikre at næste generation af personer 
med øget risiko for at få børn med kromosomafvigelser får den fornødne rådgivning (Bache et 
al 2007). 
 
Kennedy Centret er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens specialearbejdsgruppe vedrørende 
specialet klinisk genetik, som skal udmunde i en specialerapport.  
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DIAGNOSTISKE LABORATORIEANALYSER 
 
Generelt 
For at yde up-to-date diagnostik af højeste kvalitet på områderne genetiske årsager til mental 
retardering og synshandicap skal laboratoriets diagnostiske analyser leve op til internationale 
anbefalinger og standarder. Vores internationalt anerkendte forskning i de nyeste aspekter 
indenfor disse områder understøtter og udvikler den diagnostiske virksomhed. Desuden har 
Kennedy Centret opbygget og vedligeholder en bio-bank for sjældne øjensygdomme med 
henblik på anvendelse til forskning, også udenfor Kennedy Centret.  
 
Aktiviteter i 2007 
Samlet set viser analyseantallet en faldende tendens gennem de sidste 4 år, se Fejl! 
Henvisningskilde ikke fundet.. Dette skyldes dels en ændring i analyser af aminosyrer, dels 
et fald i behovet for prænatale kromosomundersøgelser (moderkage- og fostervandsprøver). 
Faldet i disse undersøgelser kan tilskrives henholdsvis variation i antallet af 
behandlingskrævende nyfødte med PKU,  og indførelsen af tilbuddet om nakkefolds- og 
serumscreening til gravide1. 
 
Tabel 1: Antal og fordeling af laboratorieundersøgelser udført af Kennedy Centret 
 

Laboratorieanalyser 
 2004 2005 2006 2007 
Aminosyre analyser (phenylalanin og tyrosin) 3627 3488 3063 3146 
Prænatale kromosomanalyser  1129 755 790 666 
Prænatal multiplex QF PCR (hurtiganalyse) 564 543 330 315 
Præ- og postnatal interfase FISH (hurtiganalyse) 143 123 178 120 
DNA analyser (inklusive MLPA) 646 689 727 763 
DNA ekstraktioner 1177 1257 1001 1124 
Postnatale kromosomanalyser 590 685 870 800 
CGH 71 95 61 80 
FISH 244 170 71 25 
Kromosomanalyser af abortvæv og dødfødte 129 137 146 159 
Knoglemarvskromosomanalyser 189 221 201 227 
I alt 8509 8163 7438 7425 
 
DNA analyser, MLPA og FISH 
Det noget øgede antal DNA analyser skyldes først og fremmest, at undersøgelse for 
mikrodeletionssyndromer nu i vid udstrækning foretages med MLPA frem for FISH analyse 
Tilsvarende er antallet af FISH analyser faldet. MLPA anvendes desuden til flere andre formål, 
inklusive undersøgelse af enkeltgener. 
 
Array CGH analyse af patienter henvist med dysmorfe træk og mental retardering 
Array CGH er en metode der kombinerer nanoteknologi (chip) med DNA teknologi, som kan 
påvise submikroskopiske kromosomale ubalancer i genomet. Med anvendelse af Cytochips 
(BlueGnome Ltd., Cambridge, UK) som har en opløsning på 0,5-1 Mb, er der blandt de første 
150 undersøgte patientprøver fundet ubalancerede abnormiteter i ca. 15-18% med denne 
metode. Denne høje detektionsrate svarer til resultater fra højtopløseligheds (oligo-array) 
platforme, og viser, at arrayCGH er et vigtigt supplement til den almindelige kromosomanalyse 

                                                 
1  Kjærgaard S, Hahnemann JMD, Skibsted L, Jensen LN, Sperling L, Zingenberg H, Kristiansen A og Brøndum-Nielsen 
K. Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for Downs syndrom. Ugeskrift for 
Læger. In Press.  
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ved udredningen af patienter med dysmorfe træk og mental retardering. Denne metode er 
med til at definere nye mikrodeletions- og duplikationssyndromer og øge viden om sådanne. 
Analysen har kørt tilfredsstillende, dog har man observeret det velkendte problem, at den røde 
farve (Cy5) er følsom for høje koncentrationer af ozon i luften, specielt i solrigt vejr. Til 
verifikation af fund af duplikerede eller deleterede kromosomale regioner og til testning af 
forældre for bærertilstand anvendes FISH, MLPA eller senest  måling af allel-kopital vha. SYBR 
Green kvantitativ PCR.  
Med hensyn til at kunne skelne mellem fænotypisk betydende kromosomubalancer og normale 
varianter er der efterhånden internationalt samlet en stor viden om BAC klon polymorfier, og 
Kennedy Centrets medicinsk genetiske laboratorium indgår i et netværk af Cytochip-brugere, 
som trækker på hinandens erfaringer med hensyn til specifikke udslag. Vi er ligeledes 
deltagere i DECIPHER, med regelmæssige møder og kurser. DECIPHER er et internationalt 
konsortium af akademiske centre indenfor klinisk genetik, og står for Database of 
Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans using Ensembl Ressources. 
 
Optimering af analysemetoder 
Sekvensering  
For at rationalisere arbejdsgangen omkring undersøgelse af eventuelle mutationer analyseres 
nu samtlige gener ved sekvensering, idet vi benytter os af universalprimere i kombination med 
genspecifikke sekvenser.  
 
DNA ekstraktion  
Efter i flere år at have anvendt salting-out metoden på grund af den høje kvalitet af 
højmolekylært DNA er man nu er gået over til at ekstrahere DNA på maskinelt. Chemagen 
maskinen har vist sig at kunne ekstrahere DNA af så høj en kvalitet, at det kan anvendes i 
Southern blot analyser (højmolekylært), dog skal man ethanol fælde DNA præparationen inden 
analyse. 
 
Nye analyser 
Øjengenetik 
Til supplering af undersøgelserne for albinisme er analyse af MATPgenet etableret i 2007. 
Opsætning af analyse af to nye gener for mikoftalmi (SOX2 og OTX2) i 2008 er forberedt. 
 
Imprintningssyndromer 
Methyleringsspecifik MLPA (MS-MLPA) til Prader Willi og og Angelman Syndrom diagnostik er 
opsat til planlagt ibrugtagning medio 2008. MS-MLPA skal desuden testes til diagnostik af 
Beckwith Wiedemann (BWS) og Silver Russell syndrom (SRS), idet det her på lidt længere sigt 
eventuelt kunne erstatte Southern blot med LIT 1 og H19 proberne. 
UPD analyser med mikrosatellit markører laves nu med fluoroscensmærkede primere, hvilket 
har lettet arbejdsgangen betydeligt. 
 
Analyserepertoire og internationale rekvirenter 
Analyserepertoiret kan ses på vores hjemmeside. Desuden er flere af vores specialiserede, 
sjældne analyser tilgængelige via den internationale webside www.genetests.org. Vore 
analyser kan desuden findes i QAu (Quality Assurance) databasen 
http://www.eurogentest.org/web/qa/basic.xhtml, som er et samarbejde mellem EuroGentest 
og Orphanet, hvor laboratoriernes status mht. kvalitetssikring desuden fremgår. I 2007 
udførtes 146 analyser for udenlandske rekvirenter heraf 40 analyser fra oversøiske lande. 
Undersøgelserne vedrørte fortrinsvis sygdomme inden for phenylalaninstofskiftet, Menkes 
sygdom og aniridi. 
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Kvalitetssikring 
Følgende analyser har i 2007 været tilmeldt kvalitetssikringsprogrammer: 
Molekylærgenetiske analyser: Sekvensering, Fragilt X, PKU, Prader Willi / Angelman 
syndromer, Wilson (EMQN) 
Prænatale cytogenetiske og molekylærgenetiske analyser: Kromosomanalyse af 
moderkageprøver og fostervandsprøver samt Multiplex QF-PCR (UKNEQAS). 
Postnatale cytogenetiske og molekylær cytogenetiske analyser: Kromosom- og FISH 
undersøgelse af blodprøver og hasteblodprøver (UKNEQAS) 
Aminosyreanalyser: Phenylalanin og tyrosin (ERNDIM og UKNEQAS) 
 
Laboratoriet holder sig ajour med krav til akkreditering af medicinsk genetiske laboratorier og 
deltager internationalt i EuroGentest med henblik på en ISO 15189 akkreditering. 
 
For at sikre et realistisk og hensigtsmæssigt forløb frem til en forventet akkreditering i 2010, 
er der i 2007 fokuseret specielt på planlægning og organisering af akkrediteringsprocessen, 
herunder uddannelse af centrale kvalitetsmedarbejdere. Man har fortsat udarbejdelse af 
procesrelaterede instruktioner og forbedring af skabeloner for opbygning af disse, samt 
videreført arbejdet med kvalitetshåndbogen. Der har været kontakt til og aflagt besøg hos 
andre akkrediterede laboratorier med henblik på udveksling af erfaringer. Chefgruppen og 
kvalitetsmedarbejdere har afholdt et orienterende møde med DANAK vedrørende ISO 15189 
og akkrediteringen i henhold til denne standard. 
 
 
FORMIDLING 
 
Kennedy Centrets medarbejdere formidler viden gennem deltagelse i nationale og 
internationale møder med præsentationer af instituttets resultater. Nogle af disse er nævnt 
under forskningsafsnittet og i de enkelte afdelingsafsnit. Desuden undervises på alle niveauer i 
Social- og Sundhedssektoren inden for Kennedy Centrets særlige ekspertområder. De 
akademiske medarbejdere har bidraget til præ - og postgraduat undervisning af 
medicinstuderende og læger. Endelig har medarbejdere deltaget i møder og holdt foredrag i 
patientforeninger. 
 
Aktiviteter i form af foredrag, temadage, undervisningstimer 
Deltagelse i skandinaviske eller internationale kongresser som inviteret foredragsholder: 7 
eller med anden præsentation: 20. 
Deltagelse i nationale møder og kongresser, heraf som arrangør: 2 eller aktiv deltager :13. 
Foredrag for patientforeninger: 6 (PKU, Rett, Fragilt X, RP, Dansk Blindesamfund) 
Undervisning (kurser, temadage) af fagpersoner i social - og sundhedssektoren: 17 sessioner, 
heraf  4 som kursusarrangør, herunder kursus i kontaktlinser og kursus for synsmedarbejdere.  
Undervisning på forskerkurser, OSVAL-vejleder, specialvejleder: 6 
Postgradual undervisning på speciallægekurser: 7 sessioner 
 
Hertil kommer en række faglige tillidshverv som f.eks. opponent ved disputats/ph.d.-
afhandling, censorvirksomhed, bedømmer af ansøgere til akademiske stillinger, deltagelse i 
bestyrelser og ekspertpaneler. 
 
Kennedy Centret yder lægekonsulentbistand til Center for små handicapgrupper, og udformer 
syndrombeskrivelser til deres hjemmeside. 
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LEDELSE, ORGANISATION OG ØKONOMI  
 
Bestyrelse, direktion og øvrige personaleforhold  
Kennedy Centret ledes overordnet af en bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning fremgår af 
kolofonen. Ved årsskiftet blev Kennedy Centrets formand i 2007, administrerende direktør Nils 
Strandberg Petersen, Statens Seruminstitut, afløst af prodekan, professor, dr.odont. Birgitte 
Dissing Nauntofte. 
 
Under ansvar overfor bestyrelsen varetager direktionen, bestående af direktør Karen 
Brøndum-Nielsen og vicedirektør Inger Marie Bruun-Vierø, den daglige og administrative 
ledelse af Kennedy Centret og repræsenterer instituttet udadtil. Direktøren er den øverste 
ansvarlige for den daglige ledelse og vicedirektøren er direktørens stedfortræder. 
 
I den daglige ledelse bistås direktionen af chefgruppen: afdelingsleder dr. med. Jytte Bieber 
Nielsen, laboratoriechef dr.pharm. Nina Horn indtil 1. juni 2007 (vakant resten af 2007), 
klinikchefen (vakant hele 2007), forskningsprofessoren (vakant hele 2007) og 
administrationschef Michael Schultz. Medarbejderstaben, der andrager ca. 100, er 
uddannelsesmæssigt bredt sammensat af læger, bioanalytikere, sygeplejersker, optikere, 
psykologer, diætister og administrative medarbejdere med en akademisk eller kontorfaglig 
baggrund,  
 
Nærmere information om ansatte og Kennedy Centrets organisation kan hentes på 
www.kennedy.dk. 
 
 
Økonomi i hovedtal 
Kennedy Centret råder over en finanslovsbevilling på 35 mio. kr. og samlede indtægter på 
19,5 mio. kr. De samlede udgifter var i 2007 på 53 mio. kr. Regnskabet udviser således et 
nettoresultat på 1,5 mio. kr., hvor 1,4 mio. kr. er uforbrugte midler fra satspuljeprojekter. For 
en uddybning af de økonomiske hovedtal henvises til Årsrapporten for 2007, der kan ses på 
www.kennedy.dk. 
 

Oversigt over tilsagn fra fonde (kr.)   

Private fonde – Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

DOA (dominant opticus atrofi) Civiling. Lars Andersens Legat 40.000 

Belyse genetiske og miljømæssige faktorer ved 
dominant opticus atrofi med henblik for forbedret 
genetisk rådgivning, forebyggelse og behandling 

Øjenfonden 200.000 

DOA (dominant opticus atrofi) Øjenforeningen værn om synet 150.000 

SSIEM møde 2007 - Lisbeth B. Møller PreKuLab 7.000 

Til rejser - Flemming Güttler Stenild Hjorth's enkes fond 13.000 

Forskningsstipendium Michaelsen Fonden 70.000 

Forskningsstipendium Dag Lenards Fond 190.898 

I alt fra private fonde  670.898 

Statslige fonde – Projektnavn Tilskudsgivers navn Beløb 

The Genetic Predisposition for Development 
neuropathic Pain: The role of GTP cyclohydrolase 
gene mutations on pain threshold in humans and 
animals 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen 720.000 

I alt fra statslige fonde  720.000 
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