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Succes er at afhjælpe sygdom 
Karen Brøndum-Nielsen, direktør, professor, dr. med.

Velkommen til John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik 2003

På John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik behandler, rådgiver
og forsker vi i alvorlige medfødte handicap, herunder synshandicap. 

Vi er midt i en rivende udvikling efter at de to institutioner blev fusio-
neret pr. 1.januar 2003. Hvorved bl.a. det lægefaglige fællesskab er
styrket markant og har givet helt nye perspektiver. Men vigtigst af alt
er det blevet muligt for os at videreudvikle en i forvejen højt speciali-
seret forsknings- og behandlingsinstitution, nationalt såvel som inter-
nationalt. Den fusionerede institution har formuleret en række konkre-
te mål for fremtiden, hvilket blandt andet kan læses i vores resultat-

kontrakt for 2004-2007. Hermed blev også igangsat et arbejde med at finde nyt navn og ny
identitet.

Det er til stadighed familierne der er i centrum i vores daglige landsdækkende arbejde. Dels
familier med stofskiftesygdommen PKU som i dag kan behandles, så svær mental retardering
undgås, dels familier med mentale retarderingssyndromer der får rådgivning og støtte. 

Hertil børn og fortrinsvis yngre voksne med synshandicap, der kommer til undersøgelse, vej-
ledning og behandling. 

Den tætte behandlingskontakt gør at vores forskning og udviklingsarbejde er fokuseret og
engageret. For os er det væsentligste, at vi gennem forskning kan være med til at afhjælpe
eller mindske mental retardering og synshandicap. Derfor er vi i de kommende år særligt
fokuseret på genforskningen, som kan vise sig at blive central for vores forståelse af de alvor-
lige sygdomme og vise vej til nye behandlingsmuligheder.

De kommende år byder på en række spændende udfordringer med nybyggeri som medfører
indflytning af Statens Øjenklinik i nye lokaler sammen med John F. Kennedy Instituttet i
Glostrup. 

Vores særkende er en tæt sammenhæng mellem diagnostik, livslang rådgivning og behand-
ling, understøttet af strategisk forskning på højt internationalt plan. Hele spektret fra funk-
tionsnedsættelsens genetiske og biologiske baggrund til sociale og psykologiske aspekter
belyses og understøttes.

Begge institutioner har som anerkendte behandlings- og forskningsinstitutioner de sidste
mange årtier solide faglige netværk blandt social- og sundhedspersonale, i patientforeninger,
råd og på forskningsinstitutioner i ind- og udland. I kraft af fusioneringen er det blevet muligt
at udnytte disse netværk optimalt. 
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med gamle såvel som nye samarbejdspartnere.
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Det vil vi:
Vi ønsker fortsat at være forbillede for, hvordan man gennem forebyggelse, behandling og
rehabilitering varetager en gruppe klienter med behov for livslang støtte på grund af medfødt
handicap, herunder synshandicap.

Vi vil tilstræbe at alle vore aktiviteter, herunder forskningen, er af højeste internationale stan-
dard og at vores brugere oplever en helhedsorienteret tilgang.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode faglige såvel
som personlige udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder.

Note: Hertil eksternt finansieret forskningspersonale og studenter.

Personale

Antal årsværk 2003 Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere
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Antal

Årets finansielle resultater

Oversigt over virksomhedens finansielle resultater 2003 i mio. kr.

R2003
Indtægter 17,1
Udgifter 61,6
Bruttoresultat 44,5
Nettobevilling 40,7

Årets resultat (3,8)

Akkumuleret resultat, primo 2003 12,3
Akkumuleret resultat, ultimo 2003 8,5

Kerneydelser

• PKU behandling
• Behandling og rehabilitering af patienter med øjensygdomme
• Forskning og udvikling
• Registrering af synshandicap
• Rådgivning og vejledning af familier, læger, institutioner i forbindelse med arvelige

sygdomme.
• Laboratorieundersøgelser, bl.a. fosterkromosomanalyser, samt en række andre

biokemiske-, kromosom- og DNA-analyser.
• Undervisning, information og foredragsvirksomhed i ind- og udland.
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Mental retardering
Mental retardering, psykisk udviklingshæmning, er et livslangt omsorgs-krævende handicap
som findes hos 1-3% af befolkningen. Det er altså en tilstand med stor samfundsmæssig
betydning. En væsentlig del af årsagerne til mental retardering ligger i vores gener. Trods
store landvindinger inden for udforskningen af menneskets arvemasse er der stadig en stor
gruppe af udviklingshæmmede børn hos hvem årsagen til tilstanden ikke er kendt. Derfor er
der behov for, at vi fokuserer forskningsindsatsen.

På John F Kennedy Instituttet har vi bidraget til at udvikle ny viden og dermed at forbedre
indsatsen over for familier med børn med medfødte arvelige handicap. Særligt sygdommen
PKU (Føllings sygdom), men også i forhold til Downs syndrom, fragilt X syndrom, og Menkes
sygdom m.fl. Det har gennem årene udmøntet sig i mere end 800 videnskabelige publikatio-
ner samt adskillige ph.d.- og doktorafhandlinger.

*1 omfatter undersøgelser af blodprøver, knoglemarvsprøver m.m.
*2 omfatter moderkageprøver og fostervandsprøver
*3 omfatter diagnostiske analyser og ekstraktioner (til udland etc.)
*4 omfatter analyser i forbindelse med kontrol af PKU behandling (phenylalanin og tyrosin) samt laktat

og pyruvat m.m.
*5 omfatter rådgivning af familier med arvelige sygdomme, familier med handicappede børn, gravide

med øget risiko for sygdom hos fosteret

(PKU) Føllings sygdom.
I 1934 blev den norske læge og biokemiker, Asbjørn Følling, opsøgt af en ulykkelig mor til 2
børn, en dreng og en pige, som var udtalt mentalt retarderede. Hun havde bemærket en
museagtig lugt hos børnene. Asbjørn Følling undersøgte deres urin og fandt at en biokemisk
test ikke gav den forventede rødlige farve. I stedet blev urinprøven grøn. Dr. Følling gik i gang
med at isolere den ukendte substans og nåede frem til at det drejede sig om stoffet phenyl-
pyrodruesyre. I løbet af få måneders forskning fandt han frem til yderligere 8 mentalt retar-
derede børn, der alle udskilte stoffet fenylpyrodruesyre i urinen. Han antog at den nyopdage-
de sygdom var en arvelig fejl i omsætningen af aminosyren phenylalanin. . Senere forskning
har ført frem til detaljeret forståelse af gendefekten og biokemien ved phenylketonuri (PKU).

I dag ved vi at sygdommen kan behandles med en meget proteinfattig diæt hvorved kostens
indhold af aminosyren phenylalanin reduceres. I stedet tilføres kosten et specielt aminosyre-
præparat som proteinerstatning. Denne diæt fører til normal udvikling hos børnene som ellers
ville blive mentalt retarderede.

Institutionen har et beredskab til opretholdelse af et samlet antal PKU rådgivninger i 2003
svarende til 2002 niveauet, hvilket var 477 diætistvejledning, 299 Læge-unders./rådgiv-
ning samt 68 psykolog-unders. rådgivning, total 844 (PKU)rådgivninger.

Analyser 2003 Genetiske
Rådgivninger 2003

Kromosomanalyser DNA- *3

analyser 
Muskelbiopsi
enzymanalyser

Andre *4

biokemiske
analyser

Onko-
genetiske

Andre *5

Postnatale *1 Prænatale *2

1598 1382 1404 42 4850 98 82
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Den stramme diæt, som PKU-patienter skal leve med er krævende for både barn og familie.
Vi gør derfor en stor indsats for, at disse familier kan få den optimale behandling og rådgiv-
ning. Blandt andet udgiver vi nyhedsbreve, hvor den nyeste viden om sygdommen og
behandlingen bliver formidlet til familierne. 

I Danmark blev John F. Kennedy Instituttet bygget for midler indsamlet for at sætte et varigt
mindesmærke over John F. Kennedy. Instituttet blev indviet i 1967, og formålet var, efter
samråd med Kennedy-familien, at forske og forebygge mental retardering. Den første opgave
var at hjælpe alle danske børn med PKU og behandlingen blev centraliseret til instituttet.
Derudover forsker vi i en lang række andre sygdomme med mental retardering med det håb,
at vi på længere sigt kan skabe nye behandlingsmuligheder.

Siden etableringen af instituttet er behandling, rådgivning og forskning udvidet til også at
omfatte andre sygdomme end PKU. Der findes ca. 6-7000 forskellige sjældne sygdomme og
handicap, hvoraf mindst 80% er genetiske. Her er et lille udsnit af sygdomme som kan diag-
nosticeres med DNA analyser (gentest), og hvor instituttet har ydet en forskningsindsats.

Fragilt x er et mentalt retarderingssyndrom, som fortrinsvis rammer drenge med sympto-
mer som bl.a. autisme og hyperaktivitet. Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyr-
relse karakteriseret ved afvigelser i den sociale udvikling, kommunikation og adfærd. Genet
FMR1 er lokaliseret til X-kromosomet. Genets funktion kendes ikke i detaljer, men det synes
at være involveret i reguleringen af andre gener med betydning for hjernens udvikling og
funktion.

Menkes sygdom er en sjælden arvelig sygdom, der primært rammer drenge. Den skyldes
en fejl i kobberstofskiftet og gør at børnene bliver svært hjerneskadede med kramper, samt
har en lang række følgesygdomme. Genet er lokaliseret til X-kromosomet. Institutionen har
samlet det største patientmateriale i verden (over 300 celle- og DNA prøver og patientop-
lysninger).

Downs Syndrom (mongolisme) er den hyppigste kromosomafvigelse. Den rammer ca. 1
per 8-900 børn og risikoen for Downs syndrom stiger med moderens alder. Det overskyden-
de kromosom nr. 21 skyldes en fejldeling af kromosomerne, oftest i forbindelse med ægcel-
lens dannelse. Udseendet er karakteristisk, og ledsages af mental retardering og ofte mis-
dannelser.

Retts sygdom medfører tab af færdigheder og bl.a. spasticitet, skoliose og ofte epilepsi.,
samt karakteristiske klappebevægelser af hænderne. Den rammer fortrinsvis piger. Genet
er lokaliseret til X-kromosomet. Omkring 100 patienter er kendt i Danmark.

Tuberøs sclerose er en multisystem-sygdom med symptomer fra hjerne, hud, nyrer og
hjerte. Symptomerne er bl.a. mental retardering, epilepsi og autisme To gener er kendt,
TSC1 og TSC2 og begge er involveret i vigtige signalveje i cellen som styrer cellevækst- og
celledød.

Mitokondriesygdomme er en samling af mange sygdomme med meget broget symptom-
billede. Der er tale om fejl i cellens energistofskifte. Mange organer og væv kan rammes og
give symptomer; fx hjerne (epilepsi, udviklingshæmning), øjne (blindhed), ører (hørened-
sættelse), hjerte(hjertesvigt) og muskler (muskelsvind). 

Arvelige øjensygdomme, bl.a. aniridi, hvor iris (regnbuehinden) mangler. Sygdommen
skyldes en fejl i PAX6 genet som er et ”master gen” der styrer øjets udvikling i fostertilstan-
den.
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Øjensygdomme.
Omkring 50.000 danskere menes at lide af en alvorlig og varig nedsættelse af synet.
Institutionens arbejde er koncentreret om gruppen af børn, unge og erhvervsaktive menne-
sker, hvor blindhedsårsagen skyldes sjældne og komplicerede medfødte og arveligt betingede
øjensygdomme, og hvor behovet for en tværfaglig og sammenhængende revalideringsindsats
er størst.

Hjælp til synshandicappede
På institutionen har vi en særlig fokus på mennesker med øjenlidelser der ikke lader sig
behandle. Institutionens indsats adskiller sig fra tilbud i det øvrige sundhedsvæsen i kraft af
det særlige fokus på rehabilitering af personer med kroniske øjenlidelser. Vi yder en integreret
lægefaglig og optisk indsats, blandt andet med henblik på at udvikle individuelt tilpassede
hjælpemidler. Ingen anden dansk klinik råder over en tilsvarende optisk viden og kapacitet.

Begrebet optisk rehabilitering blev skabt sidst i 1950´erne. Siden er vores indsats blevet
udvidet med stadig nye hjælpemidler indenfor specialoptik og kontaktlinser. Det har konkret
betydet, at vi har hjulpet mange mennesker til i væsentligt omfang at bedre deres muligheder
for at gennemføre skolegang, uddannelser og fastholde erhverv. I takt med at Amterne har
fået etableret synscentraler foretages et stadigt stigende afprøvninger af hjælpemidler lokalt.
Vi har fået etableret en god dialog omkring disse problemstillinger. Til institutionen er knyttet
en optisk forsøgsklinik, hvor afprøvning af optiske hjælpemidler gennemføres med henblik på
at give en vurdering af deres anvendelighed.

Patienter henvist af: *

1.Øjenlæge 586 (596)
2.Blindeinstituttet 108 (118)
3.Synskonsulent 140 (143)
4.Døveskole 24 (24)
5.Andre 99 (103)
6.Kontroller 682 (2286)
Totalt 1639 (3270)
* Tallet i parentes er antal konsultationer 

HERTIL KOMMER 1352 specialundersøgelser f eks ERG, VEP, farvesynsundersøgelse mm. 

Aldersfordeling af øjenklinikens patienter
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Gordon Norrie Center for arvelige øjensygdomme
Der findes over 500 forskellige arvelige øjensygdomme og mindst 10.000 danskere er ramt af
en af dem. I 2002 blev Gordon Norrie Center for arvelige øjensygdomme etableret.
Centrets vigtigste opgaver er:
• Forskning i arvelige øjensygdomme
• Registrering af arvelige øjensygdomme
• Øjengenetisk rådgivning og oplysning
• Formidling af molekylærgenetisk diagnostik (gentests) 

På centret er ansat en slægtsforsker til at foretage familieundersøgelser af arvelige øjensyg-
domme. I den forbindelse er der opbygget et dansk familiearkiv over slægter med arvelige
øjensygdomme. Arkivet kan føres tilbage til år 1900 og er i internationalt perspektiv ganske
enestående. Forskningsmæssigt har det stor betydning for centrets arbejde i dag. Vi er blandt
andet i gang med, i samarbejde med danske og udenlandske forskningsinstitutioner, at under-
søge en række af de registrerede familier for at finde sygdomsgener for en række udvalgte
arvelige øjensygdomme. Det drejer sig fx om retinitis pigmentosa, svær myopi, medfødt grå
og grøn stær mm. (Se også www.visaid.dk)

Fusionen har desuden betydet at flere projekter vedrørende molekylærgenetik er igangsat.

Synsregistret og SeeWin
I Danmark er der anmeldepligt, når et synshandicap opdages. Det betyder, at alle synshandi-
cappede børn og unge under 18 år registreres i Synsregistret med henblik på at få hjælp og
støtte til at udvikle sig trods nedsat syn. 

Informationerne meddeles til det lokale system bestående af synskonsulenter, synscentraler,
øjenlæger mm. Det gør, at indsatsen overfor børn og unge i Danmark optimeres så tæt på
barn og familie som muligt. Der er i 2003 registreret 1832 børn og unge under 18 år.

SeeWin er blandt andet et register over diagnoser og har som formål at bidrage til at obser-
vere årsager og tendenser i udvikling af synshandicap. Registret er et samarbejde med lokale
synscentraler i 6 amter samt John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik. 

Øjenlæge Gordon Norrie (1855-1941) var fra 1903 til 1938 ansat som læge ved De kgl.
danske blindeinstitutter, og hans journaler findes stadig i øjenklinikkens arkiver.

I 1927 udgav han artiklen: "Causes of blindness in children, twentyfive years' experience
of Danish Institutes for the blind", hvori han omtaler sine iagttagelser af en dengang
ukendt arvelig øjensygdom, som han kaldte Atrophia oculi congenita.

Øjenlægen Mette Warburg genundersøgte og beskrev sygdommen i en række artikler og i
sit disputatsarbejde, "Norrie's disease" fra 1966.

Under dette navn er sygdommen blevet kendt blandt øjenlæger og genetikere over hele
verden. Det var derfor naturligt at knytte netop Norrie's navn til det øjengenetiske center,
som nu er oprettet på hans gamle arbejdsplads.
Initiativtager til og leder af centret er overlæge Thomas Rosenberg.
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Henvisning: Der udarbejdes hvert år en rapport for hvert register. Begge rapporter kan hentes på www.visaid.dk

Rådgivning
”Rådgivningen er en yderst vigtig del af vores arbejde. Vi kan give en kompetent rådgivning,
fordi vi konstant ajourfører vores viden og videreudvikler viden. Det giver familierne tryghed,
at vi ved, hvad vi taler om”. 

Enhver familie kan komme ud for en situation, hvor en alvorlig medfødt sygdom konstateres
hos et barn eller voksen. Når dette sker, ændres familiens liv ofte brat og fuldstændigt. Der er
i denne situation et meget stort behov for rådgivning om konsekvenser, om mulighederne for
behandling, om arvelighed mm. Det kræver tid og empati foruden ekspertviden.

Den gode samtale kan ofte sætte nogle ting på plads og give familien og patienten en mulig-
hed for at komme videre i den nye situation. 

Rådgivningen er tværfaglig og helhedsorienteret og medinddrager fx psykosocial støtte, læge-
faglig ekspertise og diætvejledning. Eller vejledning vedrørende optiske hjælpemidler og
sociale støtteforanstaltninger samt arvelige forhold. 

Institutionens samlede kapacitet indenfor forskning, behandling og rehabilitering gør, at vi kan
give disse familier den mest optimale støtte. 

Forskning der forandrer
”Jo mere viden vi har, desto større er chancen for, at vi finder ny behandling” 
Karen Brøndum Nielsen, direktør.

Med John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik har Danmark fået et centralt og speciali-
seret forsknings- og behandlingscenter. Dermed er vejen banet for et fagligt stærkt institut,
hvor man kan optimere den diagnosticering, rådgivning, behandling og forskning, der allerede
i dag finder sted.

Integrationen af rådgivning, behandling og forskning betyder også, at vi kan udnytte det alle-
rede eksisterende nationale og internationale netværk af forskere, der forsøger at klarlægge
årsager, forbedre behandling og diagnosticering af synshandicap og mental retardering.

I 2003 ansatte vi en forskningsprofessor med interesseområdet genoverførsel og genterapi. I
de kommende år forventer vi, at dette område får en fremtrædende placering og bidrager til
styrkelse af forskningen generelt. Især i forhold til sjældne handicap og sygdomme kan gen-
terapi blive af central betydning.

Totalt antal registrerede i SeeWin i de 6 amter

2000 2001 2002 2003
Over svagsynsgrænsen 1121 1471 1880 2238
Svagsynethed 2611 3204 3896 4527
Social blindhed 1851 2341 2909 3315
Praktisk blindhed 619 744 996 1162
Total blindhed 82 98 117 127
Visus ukendt 66 78 97 92
I alt 6350 7936 9895 11461
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Profilering gennem viden 
John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik prioriterer synliggørelse af institutionen højt.
Derfor deltager medarbejderne aktivt i det offentlige rum.

Det sker gennem undervisning, artikler, internationale videnskabelige bidrag og en lang række
tillidsposter i bestyrelser, råd og nævn.

Institutionens holdninger formidles mest effektivt gennem medarbejdernes aktive deltagelse
og vi kan på den måde være med til at præge faglige og videnskabelige fora, samt patientfor-
eninger.

Medarbejderne er desuden særdeles eftertragtede som foredragsholdere.

Udmøntningen af forskningen - de videnskabelige artikler

I 2003 publiceredes 39 videnskabelige artikler af institutionens medarbejdere. Her omtales
nogle og betydningen demonstreres for institutionens 7 temaområder for forskning:

1. PKU og beslægtede tilstande.

Artikel nr. 11 på publikationslisten: Güttler og Guldberg: Phenylketonuria in: Nature Encycopedia of the
human genome.Eds Cooper DN, Antonarakis S. Nature Publishing Group ISBN: 0-333-79261-0.

Artiklen illustrerer, at øget viden om generne har ført til forbedret behandling. I oversigten
gives en state of the art gennemgang af PKU, biokemi og molekylærgenetik. Der findes flere
end 400 mutationer i phenylalanin hydroxylase-genet som er årsag til PKU. Denne viden har
gjort det muligt vidtgående at forudsige graden af sygdommen og dermed hvor restriktiv diæ-
ten skal være, ud fra de mutationer der påvises hos den nyfødte. 

2. Fragilt x-syndrom og autisme.

Artikel nr. 5 på publikationslisten: Bonora et al.: Analysis of reelin as candidate gene for autism. Mol
Psych 2003, 8;885-892

Instituttet har i adskillige år deltaget i IMGSAC (International molecular genetic study of
autism comsortium) som sigter på at indkredse generne der disponerer til autisme. I tidligere
studier er der af konsortiet ved genomskanninger af familier med autistiske børn fundet et
område på kromosom 7, som formodes af rumme autisme-gener. Ingen gener er dog endnu
identificeret. Artiklen af Bonora undersøger et kandidatgen (Reelin) i dette område; men
arbejdet viser, at heller ikke dette gen er autisme-genet, så jagten fortsætter.
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3. Synshandicap, mentale retarderingssyndromer og udviklingsforstyrrelser.

Artikel nr. 26 på publikationslisten: Ravn et al: No correlation between phenotype and genotype in boys
with a truncating MECP2 mutation. J Med genet 2003, 40,e5

Rett syndrom er et mentalt retarderingssyndrom som næsten udelukkende rammer piger, og
som skyldes mutationer i MECP2 genet på X-kromosomet. I alt 17 drenge/mænd findes dog
beskrevet. I dette arbejde beskrives Rett syndrom hos den hidtil eneste danske dreng med
sygdommen. Forfatterne demonstrerer ved gennemgang af alle tilfældene med mutation i
MECP2, at variationen i symptomer hos drenge spænder fra uspecifik mental retardering til
svær sygdom med tidlig død i spædbarnsalderen.

Artikel nr 32 på publikationslsiten; Rothe Nissen et al: The prevalence and incidence of visual impair-
ment in people of age 20-59 years in industrualized countries: A review. Opthalmic Epidemiology
2003,10,279-291l

Der er her foretaget en gennemgang af eksisterende publicerede arbejder vedr. forekomsten
af blindhed og synsnedsættelse hos voksne i befolkninger i Europa, Amerika og Australien.
Konklusionen af gennemgangen er nedslående: Der findes ikke valide data herfor. Der er der-
for et stort behov for systematiseret undersøgelse heraf.

4. Fejl i energistofskiftet.

Artikel nr 24 på publikationslisten. Østergaard et al:Mitokondriesygdomme. Ugeskr Laeger,
2003,165,663-8 

Der er tale om en dansk oversigtsartikel som gennemgår mitokondriesygdommes mangefacet-
terede kliniske billede, diagnostiske undersøgelser og genetikken. Især hos børn kan det give
vanskeligheder at finde frem til den rette diagnose. Det forventes at forskningen i løbet af de
kommende år vil afdække hundredvis af nye gener med betydning for energistofskiftet og
mitokondriefunktion

5. Menkes/Metalstofskiftet

Artikel nr 39 på publikationslisten: Tümer et al: Screenimg og 383 unrelated patients affected with
Menkes disease and finding of 57 gross deletions in ATP7A. Hum Mut 2003, 22;457-64

Takket være det unikke patientmateriale af den meget sjældne sygdom Menkes sygdom, sam-
let fra hele verden i institutionen, har det i dette arbejde været muligt at fastslå, at en
bestemt mutationstype (deletion) af ATP7A-genet er årsag til sygdommen hos 15% af disse
patienter. Hermed er der skabt ny viden til brug for den genetiske rådgivning. 

6. Molekylærgenetik ved synshandicap

Artikel nr 12 på publikationslisten: Heegaard et al: An unusual retinal vascular morphology in connection
with a novel AIPL1 mutation in Leber´s congenital amaurosis. Br J Opthalmol 2003, 87, 980-983

Lebers congenitte amaurose (LCA)er en gruppe arvelige nethindelidelser, der medfører nedsat
syn/blindhed fra barndommen. Mindst 9 gener er involveret, hvoraf de 7 er kendte. Et af
generne, APIL1 er ansvarlig for ca 7% af alle tilfældene. I artiklen beskrives en blind patient
med en ny mutation i APIL1 genet. Øjet viste hidtil ikke beskrevne forandringer i nethindens
kar. Artiklen gennemgår forskellige mulige hypoteser, der kunne forklare sammenhængen
mellem forandringerne og gendefekten.

7. Genterapiforskning

Artikel nr. 35 på publikationslisten. Sondergaard et al: Normalization of growth in hypophysectomized
mice using hydrodynamic transfer of the human growth hormone gene. A, J Phsyiol Endocrinol Metab
2003, 285 E327-32

De fleste forsøg med genterapi anvender virus som transportører af generne. Dette har vist
sig at medføre bivirkninger, hvoraf nogle er alvorlige. I dette arbejde undersøges derfor en
alternativ strategi, nemlig hydrodynamisk genoverførsel til leveren. Mekanismen er hurtig
injektion af stort volumen i blodbanen hvilket fører til forbigående ændrede hjertepumpefor-
hold, hvorved det injicerede genmateriale føres fra venekredsløbet til leveren. Arbejdet viser,

13



at man kan få et væksthormon-gen til at virke i leveren hos væksthæmmede mus, så der
produceres væksthormon i flere uger. Herved blev musenes vækst delvis normaliseret.
Perspektivet er, at en variant af metoden på lang sigt kan bruges til behandling af arvelige
stofskiftesygdomme med defekt syntese af proteiner i leveren, fx PKU.

Arbejdet er udført under forskningsprofessorens ansættelse i Århus, men forskningen med
genoverførsel fortsætter på institutionen efter ansættelsen her i 2003.

På vej mod nye udfordringer
”Det optimale vil jo være, hvis vi får mulighed for at behandle mental retardering og arvelige øjensyg-
domme på grundlag af vores viden om gener” 
Karen Brøndum Nielsen, direktør.

Vores styrke er den tætte sammenhæng mellem forskning, behandling og rådgivning. I kraft
af fusioneringen får vi fremover mulighed for også at udnytte effekten af vores samlede viden
om arvelighed og genetik i relation til mental retardering og øjensygdomme. 

Som et eksempel på kommende og tværfaglig forskning kan nævnes vores forskningsprojekt
indenfor medfødte og arvelige øjensygdomme. Her undersøger vi en række udvalgte familier i
dansk familiearkiv over sjældne arvelige øjensygdomme. Undersøgelserne går ud på at
identificere de gener der er syge, og forstå deres funktion i cellerne. På kort sigt fører det til
forbedret rådgivning. På længere sigt kan det medføre helt nye behandlingsmuligheder. 

Unikt internationalt samarbejde
I 2003 har vi søgt om optagelse i et nyt unikt konsortium Orpha.net, der er et europæisk
forskningsnetværk omkring arvelige sygdomme. 

Der er tale om et vigtigt fremskridt, da samarbejde er vitalt for opdagelse, udvikling og regi-
strering af behandlinger af sjældne sygdomme, eller ”orphan diseases” (forældreløse sygdom-
me) som de også kaldes. Sjældne sygdomme rammer 20 millioner europæiske borgere. Ved
at fremme samarbejde mellem forskellige organisationer, hvad enten de er private eller
offentlige, øges chancerne for at finde nye behandlinger. Vi forventer optagelse i 2004.

Stigende krav om informationer
Samfundsudviklingen gør blandt andet, at der er et stigende krav fra vores brugere om infor-
mation. Det fører til et øget behov for højt specialiseret viden. Derfor forventer vi i de kom-
mende år en øget rådgivningsvirksomhed. 

I den sammenhæng udvikler vi konstant samarbejdet med social- og sundhedssektoren og
synliggør institutionens ekspertise og kernekompetencer bl.a. gennem formidling og undervis-
ning.

Deltagelse i Råd og nævn 2003
Institutionens medarbejdere har talrige faglige og akademiske tillidshverv.
Eksempelvis i:
• Etisk råd 
• Det sundhedsvidenskabelige forskningsråd, 
• Medlem af patientforeningsbestyrelser (PKU, Rett syndrom, VIKOM)
• Fondsbestyrelser. (FxVærn om synet, Øjenfonden, Dr. Louises forskningsfond mm.)

Endvidere har institutionens medarbejdere været anvendt til bedømmelsesopgaver, fx bedøm-
melser af doktor- og Ph.d. afhandlinger, professorater, som censorer ved eksamen.

Institutionens medarbejdere deltager i kvalitetssikringsarbejde, fagkyndige udvalg, reference-
programmer mm.
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En fuldstændig liste over medarbejdernes aktiviteter, herunder deltagelse i råd, nævn, besty-
relser mm. kan ses på www.kennedy.dk og www.visaid.dk 

Samarbejdspartnere
John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik har de sidste årtier opbygget et bredt net-
værk. Både i kraft af faglige samarbejdspartnere i ind- og udland, samt i kraft af de statslige
og private fonde, der støtter vort arbejde. Desuden samarbejder vi aktivt med patientforenin-
ger, Socialministeriet, og gennem forskellige tillidsposter. 

Støtten fra fonde er ofte en forudsætning for igangsætning af projekter og det fremadrettede
forskningsarbejde der konkret hjælper de berørte familier og som på længere sigt kan føre til
en forståelse af alvorlige medfødte sygdomme og handicap, og forhåbentlig til nye behand-
lingsmuligheder.

Internationalt samarbejde
Det internationale samarbejde er særligt centreret omkring forskning og institutionen har et
stort netværk i resten af Europa og USA. 

38 % af de forskningsvidenskabelige artikler har internationale samarbejdspartnere hvilket
demonstrerer forskningens kvalitet.

Tilsagn fra Fonde 2003

Private fonde: Statslige fonde:
Apotekerforeningen SSVF
Lundbeckfonden Det sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Novo Nordisk Fonden
Øjenforeningen Værn om synet
Sigma-Aldrich
Fonden af 1870
Ludvig og Sara Elsass Fond
Sygekassens Helsefond
Fonden til Lægevidenskabens fremme
Øjenfonden
Vilhelm Pedersen og hustrus legat

Deltagelse i møder, konferencer, undervisning m.m.

Internationalt + øvrige Skandinavien Danmark Foredrag i patient- og andre foreninger

Undervisning ved kurser og temadage 
for fagpersoner i social- og sundheds-
sektoren

Prægraduat undervisning (Forelæsninger v. 
universiteter og ph.d.-kurser
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Videnskabelige publikationer 2003
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