Stor hæder til professor Niels Høiby
- er af US CF Foundation blevet tildelt
The Richard Talamo Award

Fra overrækkelsen ifm. 2005-North American Cystic Fibrosis
Conference, Baltimore, Maryland:
I midten professor Niels Høiby, Rigshospitalet,
t.v. U.S. CF Foundation President and CEO Robert J. Beall, Ph.D.
t.h. Executive Vice President for Medical Affairs Dr. Preston
Campbell
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Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10?

Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen.
det indeholder en række af de enzymer, som normalt produceres af bugspytkirtlen (pancreas), og udskilles i tyndtarmen.
Hvis man mangler disse enzymer medfører det en dårlig fordøjelse af navnlig stivelse, fedtstoffer og æggehvidestoffer
(proteiner).

... still going strong
– kendt og effektivt!

Hvad bruges Pancrease MicroTabs 10 imod?

Pancrease MicroTabs 10 anvendes til behandling af sygdomme i bugspytkirtlen (pancreas), hvor dennes funktion er nedsat. Endvidere anvendes det efter fjernelse af dele af
bugspytkirtlen eller i forbindelse med cystisk pancreasfibrose, som er en sjælden arvelig sygdom.
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10.000 Ph. Eur. enh.
500 protease enh.
9.000 amylase enh.
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Hver Pancrease kapsel
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5.400 Ph. Eur. enh.
330 protease enh.
3.200 amylase enh.

Pris (25.11.02):
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Voksne: 2-4 enterokapsler 3 gange daglig i forbindelse med måltid.
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Voksne: 1-2 enterokapsler 3 gange daglig i forbindelse med måltid.

PRODUKTINFORMATION
ANVENDELSE:
Malabsorbtion årsaget af nedsat
pankreasesekretion.
BIVIRKNINGER:
Er normalt uden bivirkninger. Kan have
mave-tarmgener, diarré, mavesmerter,
obstruktion, opkastning og kvalme.

BØR IKKE ANVENDES:
Ved akut betændelse i pancreas.

UDLEVERING:
Fås i håndkøb på apoteket.

FORSIGTIGHED:
Hvis der optræder symptomer, som tyder
på mave-tarmobstruktion, bør lægen
kontaktes.

Pakningen indeholder brugerinformation,
der bør læses, før lægemidlet anvendes.
Yderligere information kan fås hos læge,
apotek eller Janssen-Cilag A/S,
tlf. 45 94 82 82
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Som så ofte før rejste Niels Høiby af sted til en medicinsk kongres, denne gang til den årlige nordamerikanske CF-kongres, som i år fandt sted i Baltimore,
Maryland, USA; men totalt uforberedt på, hvad der
ventede ham ved kongressen åbning.
Kun ganske få i den danske gruppe, der var med i
Baltimore, havde hørt ”en fugl synge”, og det blev synligt for enhver, at den amerikanske hæder, der ventede
chefen for den mikrobiologiske afdeling på
Rigshospitalet, kom ganske bag ham.
3.000 deltagere var på plads i det store auditorium i
Baltimore’s kæmpestore kongrescenter; nogle indledende taler af lederne; i år fejrer US CF Foundation 40 års
fødselsdag, og på de forreste rækker sad en del særligt
inviterede i den anledning. Efter et tilbageblik på 40 års
historie med CF-bekæmpelse i USA, vist ved et stort billedshow, blev der uddelt to priser til amerikanske læger
og forskere, som har gjort en særlig indsats for CF i USA
i det forløbne år. Disse priser blev motiveret og overrakt
af Bob Beall, præsident og chef for CF Foundation.
Derefter gik vicepræsident og formand for US CF
Foundation’s medicinsk/lægefaglige komité, Dr. Preston
Campbell på talerstolen og fortalte om ’The Richard C.
Talamo Distinguished Clinical Achievement Award’,
indstiftet til minde om den amerikanske læge Dr
Talamo, som var død i 1982 i en alder af 47 år. Dr
Campbell fremhævede de fremragende menneskelige,
forsknings- og behandlingsmæssige kvaliteter, der havde præget Dr Talamo’s virke.
Preston Campbell fortsatte med ordene:
– I år vil vi gerne anerkende en person, som har ydet
talrige bidrag til vores forståelse og behandling af
Pseudomonas infektioner hos CF-patienter. Da vi besluttede at hædre denne internationalt kendte forsker, foretog
vi lidt research og fandt ud af, at han af nogle kaldes Dr
Pseudomonas – af andre Kong Pseudomonas! Disse titler
er en god indikator for den forskningsindsats, som denne
person har bidraget med gennem sin karriere. Og hvis
man ikke allerede har gættet det, er den forsker, jeg taler
om, Dr Niels Høiby.
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Stor hæder til professor Niels Høiby
- er af US Cystic Fibrosis Foundation
blevet tildelt The Richard Talamo Award

Klapsalverne fyldte auditoriet, – det var en dejlig
stund af være dansker i et stort fremmed land og vide,
at så mange CF’ere hjemme i årevis havde nydt godt af
det store arbejde for denne sygdom, som i årevis er blevet udført af den person, som Preston Campbell hyldede ved denne anledning.
Herefter oplistede Preston Campbell eksempler på
dele af Niels Høiby’s omfattende forskning, som havde
ført til tildeling af Talamo-prisen, og fremhævede især:
Krydsinfektion – og betydning af infektionskontrol –
antistofmåling – biofilm – brug af makrolider hos CF –
fordelene ved aggressiv behandling af Pseudomonas –
og, som Dr Campbell understregede det – ikke mindst
betydningen af tidlig behandling af Pseudomonas.
– Niels Høiby har ændret den måde, hvorpå CF behandles i hans hjemland, Danmark og ude i verden.
Preston Campbell tilføjede også, at udover disse mange forskningsområder fandt Niels Høiby også tid til at
være en ivrig debattør af sundhedsspørgsmål i sit hjemland og havde skrevet adskillige bøger om emnet, var en
ivrig løber, og stifter af et dansk selskab til bevarelse af
lægers ytringsfrihed, og Preston Campbell sluttede:
– CF patienter alle steder nyder godt af hans mange bidrag, og det er mig en glæde at give ’The Richard C.
Talamo Distinguished Clinical Achievement Award’ til Dr
Niels Høiby.
Et dejligt øjeblik for alle, der er involveret i CF – og en
totalt overrasket Niels Høiby, som derefter takkede for
denne pris. På side 6 kan man læse Dr Campbell’s tale i
sin helhed.
Efterfølgende er vi blevet klar over, at det kun er anden gang overhovedet, at The Talamo Award uddeles.
Første gang var i 1994, hvor en kendt amerikansk læge
og forsker, Dr. Beryl Rosenstein, Johns Hopskins
University Hospital modtog prisen.
I 2006 blev den givet til en kendt dansk læge.
Tillykke Niels Høiby! Tillykke Kong Pseudomonas!
Hanne Wendel Tybkjær
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– klik ind på
CF-hjemmesiden
og hold øje med
seneste nyheder

CF-kalender 2006

HUSK
at melde flytning til
CF-foreningen

3. -12. februar
CF-Skilejr i Les 2 Alpes, Frankrig for
CF-ere født 1988-1994
28. februar (kl. 17:00-21:00)
Regionsmøde i Aalborg,
CF IDE & PATIENTFORUM
1. marts 2006 (kl. 17:00-21:00)
Regionsmøde i Viborg,
CF IDE & PATIENTFORUM

– så undgår vi
unødvendig porto ...

Layout, produktion:
Demuth Graphic
Oplag: 2.100 eksemplarer
ISSN 0901-4500
Eftertryk er tilladt, dog
med angivelse af kilden.

CF-bladets redaktion:
Mette Jensen
Tania Pressler
Hanne Wendel Tybkjær (ansv.)
Erik Wendel

8. marts (kl. 17:00-21:00)
Regionsmøde i København,
CF IDE & PATIENTFORUM
13. marts (kl. 17:00-21:00)
Regionsmøde i Kolding,
CF IDE & PATIENTFORUM
14. marts (kl. 17:00-21:00)
Regionsmøde i Ringsted,
CF IDE & PATIENTFORUM

5. april (kl. 19:00)
Generalforsamling og Årsmøde i
København (- dato for årsmøde i
Århus følger)
15.-18. juni
ECFS konference på Bella Centret i
København
18. juni
Team Cystisk Fibrose i RITTER Classic
25. juni - 2. juli
CF vagthold på Roskilde Festival
10. -12. november
CF-familiekursus for forældre og børn
– læs mere om familiekursus på
www.cff.dk – klik CF-familiekursus
under Aktiviteter
1.-2. december
Julemarked i Helligåndshuset på
Strøget i København
(opbygning torsdag 30/11).

Landsforeningen til Bekæmpelse af

Hyrdebakken 246
8800 Viborg

Fax 8 6 6 7 6 6 6 6

8667 4422

info @ cff.dk
Giro (01) 640 4383

www.cff.dk

Socialrådgiver-assistance
til CF-medlemsfamilier
I kan kontakte mig telefonisk hver torsdag mellem kl. 16 og kl. 18,
hvor jeg giver telefonrådgivning på tlf. 63 81 68 17.

Artikler om CF
Vi minder om, at artikler bragt i
tidligere CF-blade kan findes på vores webside:

www.cff.dk
- under ‘CF-bladet’
- og under ‘Artikler om CF’, hvor
artiklerne er emneinddelt.
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Skulle jeg en enkelt gang ikke have mulighed for at passe telefonen i dette
tidsrum, vil I kunne høre en besked på telefonsvareren om, hvornår jeg
kan træffes i stedet.
I har også mulig for at sende mig en mail til gm@cff.dk
Venlig hilsen
Gitte Madsen, socialrådgiver

CF blad nr. 1/2006 udgives ultimo marts 2006.
Deadline for stof til bladet er den 25. februar 2006.

AF GITTE MADSEN, SOCIALRÅDGIVER

Forberedelse til mødet med kommunen
Inden du søger om støtte fra kommunen er det en god
idé, at du forbereder dig. Du skal overveje, om du vil
sende en skriftlig ansøgning, eller om du hellere vil mødes med din sagsbehandler.
Hvis du søger skriftligt, har mange erfaring for, at
Cystisk Fibrose-foreningen er god til at sende supplerende oplysninger med ansøgningerne, og at CF-centrene på Rigshospitalet og Skejby Sygehus er gode til at
ordne det medicinske med kommunerne, så det er i orden med medicinbevillingerne.
Inden du søger om støtte, er det en god idé, at du sætter dig ind i reglerne, brug i den forbindelse kompetencerne, der stilles til rådighed: centrene, foreningen. Læs
evt. socialloven og læs om dine rettigheder på foreningens hjemmeside.

§

Når der opstår problemer i mødet med kommunen,
kan det skyldes forskellige forventninger til samarbejdet
fra familiens side og fra kommunens side. Så hvad kan
du forvente af kommunen?
Du bør kunne forvente, at sagsbehandleren har en viden om forældres reaktioner på at få/have et barn eller
ung med en kronisk sygdom, og en viden om hjælpemuligheder i lovgivningen, dels på eget område, dels på
andre afdelingers område. Du bør ligeledes kunne forvente, at ansøgninger behandles korrekt, at afgørelser
begrundes, og at nødvendige oplysninger indhentes.
Du kan derimod ikke forvente, at kommunen kender
netop dit barns funktionsnedsættelse eller netop din families behov, eller at sagsbehandleren har en paratviden
om cystisk fibrose.
Så hvad kan du selv gøre for at fremme et godt og positivt samarbejde? Du kan gøre det klart for sagsbehandleren, om du søger rådgivning, eller om der er tale
om en ansøgning. Du kan bede om skriftlige begrundede afgørelser og ikke nøjes med et mundtligt svar. Og du
kan få løbende aktindsigt i din sag.
Du kan sørge for at kende dine muligheder, f.eks. ved
at deltage i arrangementer som dette familiekursus. Du
kan forberede dig til møderne med din sagsbehandler,
skriv evt. en huskeliste. Og du kan fortælle din sagsbehandler, hvor hun kan få oplysninger om dit barn
Og sidst men ikke mindst, du kan behandle din sagsbehandler, som du selv gerne vil behandles – formodentlig med et åbent sind og med respekt.
I gruppearbejdet skulle deltagerne finde eksempler
på strategier, der kan virke fremmende for samarbejdet
med kommunen. Det kom der en masse gode eksempler ud af, som jeg har forsøgt at sammenskrive og systematisere i det følgende.
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På CF-familiekurset i november
drøftede vi lørdag formiddag,
hvordan samarbejdet med kommunen
bliver positivt og konstruktivt. Du
kan her først læse hovedpunkterne i
mit oplæg til det efterfølgende
gruppearbejde og derefter et sammendrag fra gruppearbejdet.

Cystisk Fibrose

Min sagsbehandler forstår mig ikke!
– hvad kan jeg gøre ved det?

Mødet med kommunen
Invitér sagsbehandleren hjem, det giver et bedre indtryk
af din hverdag, og din sagsbehandler får mulighed for at
møde dit barn og se hjælpemidler til behandling m.m.
Vær åben og informerende vedr. sygdommen. Tag
udgangspunkt i dine behov og formulér konkrete ønsker.
Beskriv forskelle mellem et barn med CF og et normalt, rask barn og sandsynliggør merudgifterne til f.eks.
bleer, vaskeklude, strøm (det kræver, at du har forberedt
dig inden mødet, så du kan gøre det konkret og
præcist).
Udlevér skriftlig information til sagsbehandleren,
f.eks. CF-pjecer fra foreningen og centrene.
Vær venlig, åben og ærlig over for sagsbehandleren.
Skriv ned hvad I aftaler, så du er sikker på, at du kan
huske det, og bed sagsbehandleren om at sende dig kopi
af journalnotat fra mødet, så du kan se, om I har den
samme opfattelse af aftaler m.m. fra mødet, så evt. misforståelser kan rettes hurtigt.
Efter afgørelsen fra kommunen
Hvis du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, kan
du bruge centrene eller foreningen for at få hjælp til at
vurdere, om du bør klage over afgørelsen og evt. hjælp
til at klage. Er der store problemer i samarbejdet med
kommunen, kan du bede om at få en ny sagsbehandler,
hvor kemien passer bedre.
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Richard Talamo Award
Presented to Dr. Niels Hoiby by Dr. Preston Campbell
Executive Vice President for Medical Affairs
U.S. Cystic Fibrosis Foundation
October 21, 2005
North American Cystic Fibrosis Conference
Baltimore, Maryland
We are fortunate to stand on the
shoulders of many giants in the
field of CF research-to be inspired
by the many great men and women
who have committed their careers
to CF. One remarkable “giant” who
contributed to the progress made in
CF was Dr. Richard Talamo, a brilliant, productive and caring man.
Brilliant: He was magna cum laude
at both Harvard and Boston College
where he received his undergraduate and medical degrees.
Productive: He developed his lifelong interest in CF in Paul Di Sant
Agnese’s lab at the NIH and then
went on to a distinguished and exceptional career at Massachusetts
General Hospital, Johns Hopkins,
and finally New England Medical
Center where he was Chairman of
Pediatrics. Although, sadly, Dr.
Talamo died at age 47 in 1982, he
was integral to the Foundation’s efforts to raise the quality of CF science and care during the 1970s and
early 80s.
Caring: He was remembered by
Leonard Nelson with these words,
“He had every necessary ingredient-a high intelligence, a full curiosity, a warm and vibrant personality,
an abiding courage, and a great dignity and a respect for all God’s people…. Service to humanity as a doctor and professor of medicine was
the natural and logical extension of
his entire personality.”
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In recognition of Dr. Talamo’s enduring contributions to the field of
CF research, the CF Foundation established the Richard C. Talamo

Distinguished Clinical Achievement
Award. This award recognizes
physicians who have spent their careers researching and caring for patients with cystic fibrosis, and
whose contributions have had significant influence on the course of
the disease.

• The

This year we would like to recognize
someone who has made numerous
contributions to our understanding
and treatment of Pseudomonas infections in CF. When we decided to
honor this internationally known
researcher, we did a little research of
our own. We found out that he is
called Dr. Pseudomonas by some,
King Pseudomonas by others.
Those titles are a pretty good indicator of the body of science this
man has produced throughout his
career.

•

If you haven’t guessed it by now, the
scientist I am talking about is Dr.
Niels Hoiby.
Niels Hoiby, M.D. is the Chairman
of the Department of Clinical
Microbiology at the University of
Copenhagen, in Denmark. To put it
simply, Dr. Hoiby has changed the
way we think about Pseudomonas
infections and their treatment. Here
are just a few examples of his contributions. Through his research, he
has transformed our understanding
of:

•
•

Person to person spread of
Pseudomonas and the importance of infection control;
The host- pathogen response, including the importance of serology and biofilms;

•

use of macrolides in CF
based on the success in Japanese
patients with diffuse panbronchiolitis. (It was at his meeting in
1999 called East meets West that I
was convinced that we must start
a large placebo controlled trial
evaluating the role of macrolides.)
The benefits of aggressive treatment of Pseudomonas, rather
than just treating exacerbations;
And, of course, the importance of
early eradication of Pseudomonas

He has forever transformed the way
CF is treated in his native Denmark
and throughout the world.
I don’t know how he found time for
anything else but Dr. Hoiby has
served in many leadership positions
throughout his career and currently
is the President of the upcoming
European Cystic Fibrosis Society
Conference being held this June in
Copenhagen. He remains a vocal advocate for CF patients in Denmark,
is an avid runner and has written a
widely acclaimed book about a
Danish doctor in WWII, which has
been translated into many languages. Dr. Hoiby is also one of the
founders and the current chair of
The Danish Society, an organization
dedicated to safeguarding freedom
of speech in his country.
CF patients everywhere are better
off because of his many contributions. Ladies and Gentlemen, I am
proud to present the Richard C.
Talamo Distinguished Clinical
Achievement Award to Dr. Niels
Hoiby.

På CF-centret på Rigshospitalet har man adskilt patienter efter infektionsmønster siden 1981.
Patienterne adskilles ved både ambulatoriebesøg og
under hospitalsindlæggelse – inddelt efter bakteriearter,
der har vist sig at kunne spredes mellem CF-patienterne, og som kan give kroniske infektioner:
• Intermitterende (dvs. periodisk, men ikke kronisk)
Pseudomonas aeruginosa (PA) infektion,
• kronisk PA-infektion med følsom stamme,
• kronisk PA-infektion med multiresistent stamme,
• intermitterende og kronisk Burkholderia cepacia complex infektion,
• samt kronisk Achromobacter infektion.

Begrundelsen for adskillelsespolitikken
er, at ingen patienter på centret unødigt
skal udsættes for smitte med en bakterie, der kan give kronisk infektion og
derved betydeligt øge behandlings behov
for den enkelte patient og kan være med
til at forringe patientens livsudsigter.
Det skal dog tilføjes, at der med tiden også er indført
lempelser, efterhånden som der er kommet flere “tal på
bordet”. Eksempelvis kommer CF’ere med intermitterende Pseudomonas-infektion i RH-ambulatoriet på
samme dage som CF’ere uden PA. For efter fund af intermitterende Pseudomonas i sekretet sættes CF-patienten på RH straks i den såkaldte tidlige behandling og
udgør derfor ikke nogen smitterisiko for andre. Og der
kræves nu også kun éen negativ dyrkning efter en intermitterende PA-infektion, før man må komme på lejr eller kursus – i modsætning til tidligere, hvor der skulle gå
6 mdr. uden nyt fund af PA.
Lungeinfektioner – kroniske eller ej – medfører inflammation (betændelsesreaktion i lungerne), når
kroppen forsøger at bekæmpe infektionen. Men bekæmpelsen går desværre ikke kun ud over selve infektionen (bakterien). Den giver også små skader i det omkringliggende lungevæv. Disse skader fører til dårligere
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Kohorte-isolation (adskillelse) af CF-patienter efter infektionsmønster tillægges stadig større betydning på en række
CF-centre verden over i bestræbelserne på at undgå risiko for krydsinfektion og blev som omtalt i artiklen side 3 om
den amerikanske Talamo-pris til professor Niels Høiby udtrykkeligt omtalt i overrækkelsestalen som et af de meget
vigtige elementer i Niels Høiby's forskning. Vi "dykker" derfor lidt ned i historien og bringer i det følgende en
gennemgang af nogle af de hændelser og undersøgelser, der har ført til den strikte adskillelsespolitik på CF-CenterRigshospitalet.
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Krydsinfektion

funktion af lungevævet, som igen fører til nedsat lungefunktionsniveau på sigt. Nogle bakterietyper er mere
aggressive end andre og giver dermed et sværere sygdomsforløb. Der er naturligvis individuelle forskelle på,
hvor voldsomt patienterne rammes/reagerer på en given infektion, men det er sædvanligvis ikke muligt at
forudsige, hvordan den enkelte patient vil reagere på en
given infektion. Netop derfor er det særdeles vigtigt at
beskytte (og behandle) alle CF-patienter mod uønskede
infektioner.
Erfaringer med krydsinfektion ved
Pseudomonas aeruginosa (PA) infektion (1)
Siden 1976 har alle CF-patienter med kronisk PA-infektion på Rigshospitalet været behandlet med regelmæssige intravenøse ‘sprøjtekure’, i 14 dage 4 gange om året.
I 1984 tilføjede man behandling med daglige antibiotika-inhalationer (først Colistin og senere Tobi) og peroral, dvs. indtages gennem munden, antibiotikabehandling med Ciprofloxacin. Denne strategi gav mulighed
for at angribe den kroniske PA-infektion langt mere effektivt end blot ved sprøjtekurene og dermed forbedre
patienternes livsudsigter yderligere.
I 1989 indførte man tidlig behandling mod intermitterende Pseudomonas infektion med Colistin inhalationsbehandling og peroral Ciprofloxacin.
Indførelsen af centraliseret behandling på Rigshospitalet og de regelmæssige sprøjtekure fra 1976 medførte, at flere patienter var indlagt samtidig. Dette viste sig
at føre til stigning i forekomsten af kroniske pseudomonas-tilfælde blandt patienterne på centret, idet man
indlagde patienterne til behandling på afdelingen uden
adskillelse, som det kendes i dag. Hertil kom, at CF-ambulatoriet var placeret umiddelbart ved siden af sengeafdelingen. Der var heller ikke adskillelse af patienter
med og uden pseudomonas ved ambulatoriebesøg.
Et tysk studie viste imidlertid, at krydsinfektion med
bakteriestammer forekom blandt CF-søskende. Hertil
kom, at DNA bestemmelse af pseudomonas stammer
hos patienterne på Rigshospitalet viste, at to grupper af
identiske pseudomonas stammer forekom hos hhv. 57
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og 18 patienter. Dette blev taget som et udtryk for ‘bevis’ på krydsinfektion.
Et senere studie mellem 2 centre i Madison, USA
viste, at patienter på det ene center, hvor nydiagnostiserede CF-patienter og ældre CF-patienter med pseudomonas IKKE er adskilt, har en tidligere forekomst af
pseudomonas end det er tilfældet for patienterne på det
andet center, hvor patienterne er adskilt efter infektionsmønster.
I 1981 ændrede man totalt strukturen på CF-centret
på Rigshospitalet og indførte den såkaldte kohorte isolation, adskillelse af patienter efter infektionsmønster.
Ambulatoriepatienter blev adskilt fra indlagte patienter,
og patienter med pseudomonas infektion blev adskilt
fra patienter uden pseudomonas ved både indlæggelse
og ved ambulatoriebesøg.
I 1983 oplevede man spredning af den multiresistente pseudomonas stamme blandt de kronisk inficerede
patienter, hvorefter denne undergruppe også blev adskilt fra de øvrige grupper.

I årene efter indførelsen af disse isolationsadskillelsesmetoder oplevede man på
Rigshospitalet et markant fald i antallet af
nye pseudomonas tilfælde.
Andelen af intermitterende tilfælde faldt således fra
34% til 17%. Andelen af nye kroniske tilfælde faldt fra
16% til 9%. Og efter indførelsen af også den tidlige behandling af intermitterende pseudomonas er der i dag
under 2% nye tilfælde med kronisk pseudomonas infektion om året.

8

Erfaringer med krydsinfektion på La Santa
Sport (2)
I november 1990 deltog 27 CF’ere i CF-foreningens lejr
på La Santa Sport, Lanzerote.
22 af disse patienter indgik i et senere studie. CF’erne
blev inden lejrens start inddelt i 3 grupper – nemlig
CF’ere med kronisk infektion med følsom PA-stamme,
CF’ere med kronisk multiresistent PA og CF’ere uden
PA-infektion.
Lejren var oprindeligt planlagt for CF’ere med kronisk pseudomonas infektion, men en række forældre til
børn uden pseudomonas infektion udtrykte et stort ønske om, at også deres børn måtte komme med på turen
– på ‘eget ansvar’. Under lejropholdet boede alle i samme hotelkompleks og dyrkede fælles sportsaktiviteter.
Patienterne var adskilt efter infektionsmønster ved måltiderne og ved indkvarteringen (om natten). Forældre
og børn var alle informeret om krydsinfektionsrisiko og
almen hostehygiejne.
Før lejren var 17 ud af de 22 patienter (77%) inficeret med kronisk pseudomonas. I tiden efter lejren (januar-august 1991) udviklede de 5 CF-patienter, som
ikke havde PA-infektion ved lejrens begyndelse, alle
kronisk infektion med bakteriestammer, der efter typning kunne føres tilbage til andre deltagere på turen.

Dermed var 100% af patienterne i studiet kronisk inficeret.

Disse hændelser medførte, at alle foreningsarrangementer med tæt samvær over flere
dage, eksempelvis kursus og lejr, er og fortsat blive afholdt efter strikte adskillelsesprincipper, uanset om nogle måtte finde
disse principper begrænsende for
patienternes samvær og udfoldelse.
Erfaringer med krydsinfektion af bakterien
Pandoraea apista (3)
Det første tilfælde med bakterien Pandoraea blev set hos
en patient ved en rutine kontrol tilbage i 1991.
Bakterien, – som i første omgang blev betegnet som
bl.a. en såkaldt ‘CDC gruppeIV c2’ stamme – var på daværende tidspunkt ikke kendt for at kunne fremkalde
kroniske infektioner hos CF-patienter.
Efter at være blevet sendt til en belgisk ekspert i bestemmelse af bakteriearter (taksonom), Dr Peter
Vandamme, blev bakterien endeligt klassificeret som en
ny art med navnet Pandoraea apista. Bakterien etablerede sig som kronisk infektion hos patienten i december
1993.
Det andet tilfælde af i alt 6 blev registreret i september 1994. Denne patient havde 6 måneder tidligere
været på vinterlejr med den første patient. Det tredje
tilfælde blev registreret i februar 1995 umiddelbart efter, at denne patient var hjemkommet fra en vinterlejr
med første og anden patient. Det fjerde tilfælde opstod
efter, at denne patient havde været indlagt på samme afdeling som patient nr. 3 umiddelbart efter vinterlejren i
1995. Tilfælde nr. 5 og nr. 6 blev registreret, efter at de
havde været sammen med tilfælde nr. 1 og nr. 2 på vinterlejren i 1995, hvor alle fire boede på samme værelse.
Bakterien viste sig at være meget aggressiv, og den førte
til markante fald i lungefunktionsniveau hos en del i
gruppen med lungetransplantation til følge i årene efter. Efter forekomsten af 5-6 tilfælde, besluttede man
isolere gruppen af patienter med denne bakterie. Den
har ikke været set hos andre CF-patienter på Rigshospitalet siden.
Erfaringer med krydsinfektion med
Achromobacter xylosoxidans
Achromobacter er en af de nyere bakterier i CF-familien,
som har fået øget bevågenhed gennem de senere år.
Bakterien er som P. aeruginosa opportunistisk human
patogen, dvs. det er en bakterie, som normalt ikke gør
raske personer syge, men som skaber sygdom hos personer, der er syge/har nedsat immunforvar). Hertil
kommer, at den som kronisk infektion har tendens til
hurtigt at udvikle multiresistens overfor de benyttede
antibiotika.
Det første tilfælde af kronisk infektion med Achromobacter på Rigshospitalet blev registreret tilbage i
1993. I 1995 registrerede man 4 tilfælde, og i de følgen-

Siden da er der kun kommet 2 nye tilfælde med kronisk
Achromobacter infektion. Begge er imidlertid blevet koloniseret med bakterien, inden adskillelsen blev iværksat.
Ikke alle CF-centre mener, at det er nødvendigt at kohorte-isolere for Achromobacter infektion. Men ud af de
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I 2004 besluttede man derfor at kohorteisolere, adskille, patienter med kronisk
Achromobacter infektion ved kontrolbesøg i
ambulatoriet og under hospitalsindlæggelser på samme måde, som man
isolerer/adskiller patienter med andre kroniske bakteriestammer på Rigshospitalet.

22 CF-patienter på Rigshospitalet med kronisk
Achromobacter er 2 blevet lungetransplanteret, hvilket
giver et fingerpeg om, at bakterien kan have et særdeles
alvorligt forløb hos den enkelte patient. Hertil kommer
tilfælde, hvor Achromobacter infektionen totalt har fået
‘overtaget’ i CF-lunger, der ellers tidligere var inficeret
med P. aeruginosa.
På den nordamerikanske CF-kongres i Baltimore
præsenterede læge Christine Rønne Hansen et arbejde
fra Rigshospitalet om undersøgelse af ‘Risikofaktorer
for udvikling af kronisk Achromobacter infektion ved
CF’ – læs herom under Abstract resuméer side 15.
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de år steg antallet af kronisk inficerede jævnt til nu 22.
I de første år tillagde man ikke bakterien større betydning, men i takt med, at flere patienter blev kronisk
inficeret, begyndte man at fokusere på bakterien, især
fordi det viste sig, at den havde tendens til hurtigt at udvikle resistens overfor antibiotika, og fordi nogle af patienterne udviklede kraftige symptomer på sygdom og
faldt markant i lungefunktionsniveau.
I første omgang antog man, at patienterne havde forskellige bakteriestammer af Achromobacter, og de blev
derfor ikke adskilt fra de øvrige patienter i ambulatoriet. Da sygeplejerske Annelise Hansen fra CF-ambulatoriet på Rigshospitalet så nærmere på de kroniske tilfælde under ét, viste det sig imidlertid, at der var en klar
sammenhæng mellem patienternes fælles ambulatoriebesøg og deltagelsen på vinterlejre/familiekurser. Ved
molekylærbiologisk typebestemmelse viste det sig også,
at flere af patienterne var inficeret med samme bakteriestamme som et muligt resultat af krydsinfektion mellem patienterne.

Burkholderia multivorans
er ikke hyppig i Danmark
Bakterien, som nogle måske har hørt omtalt som Burkholderia cepacia complex, har igennem årene voldt mange problemer på store udenlandske centre, hvad angår
krydsinfektion.
I Danmark har man kun ringe erfaring med denne
bakterie. Årsagen er måske, at der allerede var indført
isolationsforanstaltninger i Danmark, før Burgholderia
multivorans dukkede op.
Tak til ovl., lektor dr.med. Helle Krogh Johansen, ovl.
dr.med. Tania Pressler og 1.reservelæge, Ph.D. Claus
Moser, Rigshospitalet for hjælp ved udarbejdelse af denne
artikel.
hwt/ew
(1) Reference:
Changing epidemiology of Pseudomonas aeruginosa Infection in
Danish Cystic Fibrosis Patients (1974-1995) / Birgitte Frederiksen
MD, Christian Koch MD DMSc, Niels Høiby MD DMSc,/ Pediatric
Pulmonology 28:159-166 (1999)
(2) Reference:
Pseudomonas aeruginosa Cross-Infection Among Patients With
Cystic Fibrosis During a Winter Camp / Bente Ojeniyi, Birgitte
Frederiksen og Niels Høiby / Pediatric Pulmonology 29:177-181
(2000)
(3) Reference:
Epidemic Spread of Pandorea apista, a New Pathogen Causing
Severe Lung Disease in Cystic Fibrosis Patients / Inger Merete
Jørgensen MD, Helle Krogh Johansen MD, Birgitte Frederiksen MD,
Tacjana Pressler MD, Annelise Hansen, Peter Vandamme, Niels
Høiby MD og Christian Koch MD / Pediatric Pulmonology 36:439446 (2003)

29th ECFS Conference
i Bella Centret, København
15.-18.juni 2006
Desværre har vi endnu ikke som forventet
modtaget indholdet i sær-programmet for ikkefaglige personer (lay people), som arrangeres af
CF-organisationerne CF EUROPE og CF WORLDWIDE i forbindelse med den kommende
europæiske CF-konference i København.
Læs i mellemtiden mere om konferencen på
www.europeanCFconference.org
– eller via link på www.cff.dk

Advokat

a

Advokat Niels-Peter Andreasen
Sønderbrogade 6, 1. sal
8700 Horsens

Tlf. 7562 0272
Fax 7562 0279

npa@adslhome.dk • www.horsensadvokaten.dk
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Komplicerede bilregler
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Reglerne om støtte til bil er forbedrede på nogle
punkter. Men en bilreform med enkle gennemskuelige
regler lader vente på sig.

AF VIGGO RASMUSSEN, SOCIALRÅDGIVER

TEGNING:
LARS-OLE NEJSTGAARD, MED TILLADELSE
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Hvem har ret til
handicapbil og
hvem har ikke?
Hvilke kriterier
lægges der mest
vægt på – din
diagnose, gangdistance, funktionsevne eller skånehensyn? Og
hvem kan gennemskue en kompliceret ansøgningsprocedure? Spørgsmålene er mange, når personer med
cystisk fibrose eller andre handicap
har brug for en bil som hjælpemiddel. Det beskrev vi i CF-bladet nr. 22001.

Flere handicaporganisationer har i
årevis håbet, at socialministeren ville komme med en reform, som kan
give os mere enkle og gennemskuelige regler, men han/hun lader vente
på sig. Efter to års udvalgsarbejde fik
ministeren ellers i 2001 en omfattende bilrapport med en række
konkrete anbefalinger. Trods mange
frustrationer på brugerniveau, et
kompliceret støttesystem og en forvirrende masse principielle afgørelser fra Ankestyrelsen er der ingen
ændring af servicelovens § 99 i sigte.
Vi må indtil videre nøjes med lapperier i bilbekendtgørelsen og -vejledningen.

FRA

RYK

Bedre bilregler
I sommeren 2004 bebudede Socialministeriet, at handicapbiler fremover skulle holde i otte i stedet for
seks år. Forslaget mødte stor modstand fra bl.a. DSI-De Samvirkende
Invalideorganisationer og blev taget
af bordet. I stedet kom der faktisk
nogle forbedringer med virkning
fra nytår 2005, hvor disse eksempler
er værd at fremhæve:

• Der skal ske en samlet vurdering
af funktionsevnen. Det betyder,
at man ud over diagnose, gangdistance og transportbehov også
skal tage hensyn til eksempelvis

på gangdistancen. Hvis du fx har
en hjertelidelse, der forværres ved
fysisk anstrengelse eller en meget
betydelig nedsat lungefunktion,
vil bil kunne bevilges. Det gælder
også ved særlige skånehensyn, og
når din risiko for luftvejsinfektioner og udtrætninger er stærkt øget
ved brug af offentlige transportmidler, fastslår Ankestyrelsen.

• Der skal ske en helhedsvurdering
af, hvilken bil der er den billigst
egnede for dig som ansøger. I denne vurdering er det nævnt, at fx
adgangsforhold til boligen, carportens størrelse og bilens holdbarhed bør tages i betragtning.
Det nye kriterium “billigst egnede
bil” gælder både ved almindelig
låneramme, og når der er ganske
særlige forhold, som berettiger til
bilens faktiske pris. Betegnelsen §
4- og § 6-lån er udgået, men princippet med to typer lån består.
Nu taler man om enten § 5.1- eller § 5.2-lån.

• Det offentlige betaler nu nødvendige udgifter til reparation af bilens særlige indretning. Dermed
sidestiller man langt om længe
indretningen i handicapbiler med
øvrige hjælpemidler efter serviceloven. Helt uden at skele til dine
økonomiske forhold, og uanset
om du modtager førtidspension

Er du under uddannelse, kan du
stadig slippe for at betale afdrag på
bilen, så længe uddannelsen varer.
Men en betingelse er nu, at erhvervsindtægt, eller det, der træder i
stedet, ikke må overstige 23.667 kr.
før skat om året. Det betyder, at studerende på revalideringsydelse
(også unge på halv ydelse) ikke kan
undgå afdrag. Altså en klar forringelse, som gør, at kun studerende på
SU får afdragsfrihed.

Lånerammen for støtte til bil er
max. 142.000 kr. (2006), hvoraf
min. halvdelen (afhængig af indkomst) skal afdrages. I dag søger
du bil i kommunen, som vurderer
din funktionsevne og kørselsbehov og skriver en indstilling til
amtet, der træffer afgørelsen. Med
virkning fra 2007 får kommunen
den fulde kompetence. Det vil
nedsætte sagsbehandlingstiden,
og forhåbentlig gøre livet lettere
for mange handicapbilister.
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• Funktionsevnen måles ikke alene

eller ej. Det er ikke videre relevant
for personer med cystisk fibrose,
men mange med fysiske handicap
er glade for reglen, om end ansøgningsproceduren er tung.
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din selvhjulpenhed, trætbarhed,
familie- arbejds- og fritidsforhold, boligforhold og alder.

Køb brugt bil
En nyskabelse er, du har ret til at
købe en bil, der er under to år regnet fra første indregistrering.
Betingelsen er, at bilen er i sikkerheds-, drifts- og kvalitetsmæssig
forsvarlig stand, og at den kan holde i seks år. Den afdragsfrie del af
lånet er halvdelen (afhængig af indkomst) af bilens pris på anskaffelsestidspunktet – dog højest den
gældende låneramme. Resten afdrages, så gælden er væk, når bilen fylder seks år. Det er en sund tanke, at
handicapbiler fra fx dødsboer på
den måde kan genanvendes. Når
der er behov for en hurtig løsning
til førstegangsansøgere og ved totalskadet bil, er her kommet et godt alternativ til lang ventetid. Om du
vælger en brugt eller en ny bil, står
dig frit for.

Erhvervs-, ferie- og fritidsrejser
Fly • bil • bus • tog • færge • hoteller • charterrejser og kør-selv-ferie

Det lokale rejsebureau – for alle!
Dumpen 23 • 8800 Viborg • Tlf.: 86 62 43 11 • E-mail: viborg@fdm.dk
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CF-bakterier set med
mikrobiologens øjne
Den mikrobiologiske analyse af CF-patienternes ekspektorat ifm. de månedlige kontrolbesøg på CF-Centret har siden den centraliserede behandlings start på Rigshospitalet
i 1968 været en hjørnesten i effektiv behandling af bakterielle luftvejsinfektioner hos CF-patienterne. Klinisk
Mikrobiologisk afdeling (KMA) på Rigshospitalet har under professor Niels Høiby’s ledelse gennem årene indtaget
en særdeles fremtrædende position på dette område på
verdensplan.
Under årets CF-familiekursus i november i år medvirkede mikrobiolger for første gang i kursusprogrammet, nemlig overlæge, lektor, dr.med. Helle Krogh Johansen og 1. reservelæge, Ph.D. Claus Moser fra KMA-Rigshospitalet.
Denne artikel bygger på Helle Krogh Johansens oplæg
på kurset, hvor hun vha. en serie illustrative slides synliggjorde vejen fra patienten afleverer sit ekspektorat i ambulatoriet, til det ankommer til klinisk mikrobiologisk afdeling, og til der efter X antal dage sendes svar tilbage til
ambulatoriet, som der eventuelt kan behandles ud fra.

12

CF-lungerne er uomtvisteligt meget modtagelige for
bakterielle luftvejsinfektioner. Forekomsten af bakterietyper i CF-lungerne ændrer sig i takt med, at patienterne bliver ældre. I de yngre år ses typisk bakterier som
Pneumokokker, Moraxella, Haemophilus influenzae og
Staph.aureus. Når bakterierne findes i sekretet, iværksættes der med det samme en 14 dages peroral (indtages gennem munden) behandling med et eller flere antibiotika, så bakterierne ikke får fodfæste i lungerne.
Hvis bakterierne ikke forsvinder, eller de dukker hurtigt
op igen, gentager man behandlingen eller prøver efter
resistensbestemmelse med andre typer antibiotika. Hvis
det mod forventning heller ikke fjerner bakterierne, kan
man vælge systemisk (sprøjtekur) behandling med intravenøs antibiotika-behandling. Ingen af de nævnte
bakterier giver i dag nævneværdige problemer for CFpatienterne på Rigshospitalet, fordi årene har vist, at
den tidlige indsats effektivt fjerner infektionerne og forebygger efterfølgende lungeproblemer med disse bakterier.

I takt med at patienterne bliver ældre, ændrer forekomsten af bakterier sig i CF-lungerne. I aldersgruppen
15-25 år ser man begyndende kronisk infektion med
Pseudomonas (PA), Achromobacter og Cepacia multivorans. Fra 25 års alderen bliver andelen af patienter med
kronisk Pseudomonas infektion stadig større. Men der
er flere og flere patienter, som helt op i voksenalder forbliver fri for en kronisk infektion.
Fra spytprøve til recept
Når en CF-patient skal aflevere et ekspektorat (også kaldet: sekretprøve, sputumprøve eller spytprøve) sker det
oftest ved, at patienten selv hoster sekret op i en lille
plastikskål.
Hvis patienten ikke kan hoste noget op, foretager
man et såkaldt laryngsug, hvor man fører en tynd plastikslange gennem næsen ned i svælget på patienten.
Her fremprovokerer slangen en hosterefleks, og sekret
suges op gennem slangen over i et prøveglas med saltvand. Desværre er det ikke alle sug, der egner sig til
dyrkning af bakterier, fordi suget måske kun ‘fanger’
ophost med sekret fra svælget og ikke sekret fra selve
lungerne, fra de nedre luftveje. Svælgsekret indeholder
også bakterier, men det er kun bakterielle infektioner i
de nedre luftveje, der behandles. Derfor taler man om,
at et sug er ‘godt’ prøvemateriale, hvis det indeholder
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og smurt ud mellem en række små glasplader til mikroskopi for at vurdere materialets egnethed. (Red.: Se også
CF-blad 4/2004 – art. om Luftvejsinfektioner (bakterielle) hos CF-patienter).
Prøven bliver også smurt ud i en række i skåle, hvor
man prøver at fremdyrke eventuelle bakterier. En skål
undersøger således for resistens mod en række antibiotika. En anden undersøger for pseudomonas arter. En
tredje for H. influenzae. En fjerde for Staph. aureus. En
femte for gær og svampen Aspergillus. En sjette for
Cepacia osv. osv.
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lungesekret – og ‘tyndt’ prøvemateriale, ‘dårligt’ sug,
hvis det kun indeholder svælgsekret.
Når ekspektoratet (sekretet) ankommer til den mikrobiologiske afdeling, bliver prøven pakket ud, og
laboranten udvælger egnet prøvemateriale. Herefter foreligger der en række forholdsvis omstændelige arbejdsprocessor og analyser af prøven. Målet er at søge at
finde enhver bakterievækst, der kan have betydning for
CF-patienterne, på et så tidligt tidspunkt som muligt
for at kunne iværksætte en behandling af en eventuel
bakterie (infektion).
Sekret bliver i første omgang suget op med en sprøjte

Efter to dages dyrkning kan man aflæse forekomst af
bakterierne H. influenzae, Pneumokokker, ß-hæmolytiske streptokokker, Staphylokokker og Enterobacteriacae.
P. aeruginosa skal stå i op til en uge, og andre mere
sjældne Pseudomonas arter og mere sjældne gram-negative bakterier skal stå i op til 28 dage.
Når det mikrobiologiske svar kan aflæses, gives der
besked til ambulatoriet, som herefter udskriver recept
på den anbefalede behandling.
Medicinsk behandling
Ved enhver dyrkning/forekomst af bakterier behandles:
Pneumokokker med Penicillin (Calcipen). Haemophilus influenzae med Imacillin. Moraxella catarrhalis
med Spektramox (Bioclavid). Staph. aureus med Diclosil, Fusidin, Rimactan, Clindamycin (Dalacin).
Intermitterende (dvs. periodisk, men ikke kronisk)
Pseudomonas (PA) infection behandles med daglige antibiotikainhalationer (Promixin/Colistin)/TOBI og
peroral Ciprofloxacin i 3 uger til 3 mdr. måneder, – den
såkaldte tidlige behandling af PA.
Kronisk Pseudomonas infektion behandles med daglige antibiotikainhalationer (Promixin/Colistin eller
TOBI). Peroral (tabletbehandling) Azithromycin. Og 14
dages IV sprøjtekur (systemisk behandling) hver 3. måned med to-stof-kombinationsbehandling (Tobramycin + Piperacillin, Aztreonam, Imipenem, Meropenem
eller Ceftazidime).
Intermitterende Achromobacter infektion behandles
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med daglige antibiotikainhalationer (Ceftazidime/
Colistin/TOBI). Kronisk Achromobacter infektion behandles med daglige antibiotikainhalationer (Ceftazidime/Colistin/TOBI) og 14 dages IV sprøjtekur hver 3.
måned afpasset efter resistens mønster.
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Antistofmåling
Et andet af arbejdsområderne på Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet ifm. CF-bakterier
er antistofmålinger, som bruges til at bestemme, om en
infektion er intermitterende eller kronisk.
En infektion defineres som kronisk, hvis bakterien
blev fundet i sug eller opspyt i 6 på hinanden følgende
måneder – eller kortere tid, hvis der samtidig er fundet
forhøjede antistoffer mod denne bakterie. Antistoffer
måles ved at bestemme antal precipitiner, og traditionelt har man anvendt en teknik, der hedder krydset immunelektroforese, hvor man ud fra en blodprøve bestemmer antistofværdien (0-50) overfor Pseudomonas

ved at måle de såkaldte precipiterende antistoffer.
Denne metode blev udviklet i 1970’erne af professor
Niels Høiby, (populært kaldet Høiby-titter), men nu er
man på RH begyndt at anvende en nyere teknik kaldet
ELISA – Enzyme Linked Immono Sorbent Assay. ELISA-metoden er fremtidens teknik. Den måler i princippet det samme som den traditionelle metode, men med
ELISA-teknik aflæses antistofværdien på en flydende og
dermed mere følsom skala ved hjælp af farver.
Teknikken er således lettere, hurtigere og mere følsom,
dvs. den er i stand til at vise stigende antistoffer, før infektion er blevet kronisk, og gør det derved muligt at intensivere behandling – og forhåbentligt forhindre udvikling af kronisk infektion.

Tak til ovl. Helle Krogh Johansen for hjælp ved udarbejdelse af denne artikel.
ew
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Abstract resuméer
Christine Rønne Hansen

Risikofaktorer for udvikling af
kronisk infektion med bakterien
Achromobacter xylosoxidans hos
CF
Christine Rønne Hansen, T Pressler,
N Høiby.
Det Danske CF Center og Klinisk
Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet.
Baggrunden er 22 patienter med
kronisk achromobacter-infektion i
CF-centeret i København. Vi ville undersøge, om der var forskel på disse patienter og en
gruppe kontroller, specielt med hensyn
25
til ting, som kunne være risiko-faktorer
for udvikling af denne infektion.
Jeg undersøgte CF-mutationer og fore20
komsten af MBL-mangel (giver immundefekt), men der er ingen forskel mellem
15
grupperne på, hvor svære mutationerne
var, eller hvor mange der har MBL-mangel.
10
Dernæst kiggede jeg på bakterier; for 3 år
op til start af kronisk infektion blev alle
sug og ekspektorater hos hver patient i
5
grupperne kigget igennem. I gruppen,
der havde fået kronisk achromobacterinfektion, var der signifikant flere prøver
0
med Aspergillus, Staphylococcus aureus og
1993
Stenotrophomonas maltophilia, mens der
ikke var flere Pseudomonas eller Haemophilus. Kontrolgruppen havde signifikant flere prøver uden vækst i forhold til gruppen, der havde udviklet kronisk infektion.
Endelig undersøgte jeg, om den gruppe, der havde fået
kronisk Achromobacter-infektion, havde fået mere inhaleret antibiotika i 3 år op til starten af den kroniske
infektion, men der var ingen forskel mellem de to grupper, hverken når man så på Colistin alene, eller på alle
inhalations-antibiotika (Colistin, Tobi, Fortu, Meronem, Biklin eller Lukopenin).
Konklusionen er:
1) Patienter, der udvikler kronisk infektion med
Achromobacter, har oftere vækst af Staphylokokker,
Aspergillus og Stenotrophomonas i ekspektorater/sug
forud for etableringen af den kroniske infektion, og
derfor er det vigtigt at behandle disse infektioner.
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-- uddrag af danske CF-arbejder præsenteret på 19th North
American CF Conference, Baltimore, 20.-23. oktober 2005.
2) Der var ingen forskel på, hvor meget inhalations-antibiotika de to grupper havde fået forud for etableringen af den kroniske infektion.
Iøvrigt begyndte CF-centret i København at isolere/adskille patienter med kronisk Achromobacter-infektion
omkring september 2004, fordi et stigende antal patienter fik kronisk infektion – se figur 1. Siden dette har 2
patienter fået kronisk infektion, og begge har haft første
dyrkning med Achromobacter lige omkring opstart af
isolation – dvs. de har fået infektionen, inden isolationen blev gennemført.

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Figur 1: Kumuleret antal patienter med kronisk
Achromobacter-infektion i CF-centret i København
* To patienter er blevet lunge-transplanteret; en i
2002, efter 6 års kronisk infektion, en i 2005, efter 12
års kronisk infektion.
Påvirkningen af daglig Colistin på koncentrationen i blodet, lunge- og nyrefunktionen hos CF
Birgitte Bugge, Tacjana Pressler og Niels Høiby
Det Danske CF Center og Klinisk Mikrobiologisk
Afdeling, Rigshospitalet
Kronisk lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa
(PA) og Achromobacter xylosoxidans (AX) er en hyppig
årsag til nedsat lungefunktion hos patienter med cystisk
fibrose. Det har derfor været nødvendigt med en ag-
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gressiv antibiotisk behandling, hvilket har resulteret i
multi-resistente stammer. En del af disse stammer er
dog fortsat følsomme for Colistin.
Tidligere undersøgelser har vist, at Colistins effekt afhænger af koncentrationen, dvs. bakteriedrabet er mest
effektivt, hvis Colistin koncentrationen/MIC er over 64.
På Rigshospitalet har vi de seneste år behandlet CF-patienter med kronisk lungefunktion med multiresistente
PA eller AX med højdosis Colistin intravenøst for at
opnå den højeste mulige koncentration uden skade på
nyrefunktionen.
I denne undersøgelse indgår 17 CF-patienter med kronisk lungeinfektion med multiresistente Pseudomonas
eller Achromobacter. Patienterne fik hver mellem 1-8
kure – ialt 31 kure. De er alle behandlet i 10-17 dage
med 6 MIE Colistin intravenøst. Alle havde forud for
behandlingen en normal nyrefunktion.
Resultatet af undersøgelsen viste, at der var en signifikant stigning i lungefunktionen både i FEV1 og FVC,
uden at det medførte en vedvarende negativ påvirkning
på nyrefunktion. Nyreparametrene forblev således både
før, under og efter indenfor normalområdet.
Derimod kunne vi ikke vise en signifikant sammenhæng mellem niveauet af Colistin i blodet og forbedringen i lungefunktionen. Den manglende sammenhæng kan skyldes for få patienter i undersøgelsen, eller
at Colistin koncentrationen i de respiratoriske dele af
lungerne (alveolerne osv.) ikke er på samme niveau som
koncentrationen i blodet.
Der er derfor behov for en større undersøgelse for at
understøtte resultaterne af dette pilot projekt.
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Hvorledes tilpasser Pseudomonas aeruginosa
sig livet i lungerne hos kronisk inficerede
cystisk fibrose patienter?
Helle Krogh Johansen1, Lei Yang2, Janus Haagensen2,
Lars Jelsbak2, Tove Johansen2, Niels Høiby1 og Søren
Molin2.
1. Det Danske Cystisk Fibrose Center, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, H:S Rigshospitalet og Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Panum Instituttet,

Københavns Universitet, København, 2. Center for
Biomedicinsk Mikrobiologi, BioCentrum-DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark.
Vi har undersøgt den kroniske P. aeruginosa (PA) lungeinfektion hos patienter med cystisk fibrose (CF) med
særlig fokus på bakteriernes vækstbetingelser. Hvor
hurtigt vokser bakterierne, hvordan indretter de sig i
lungerne, og hvordan overlever de påvirkningen fra
bl.a. antibiotika og kroppens immunforsvar? Disse
spørgsmål rummer elementer, der vedrører bakteriers
vækst, fysiologi, økologi samt evolution i løbet af livet i
CF-patienternes lunger.
Til disse undersøgelser har vi benyttet en kombination
af molekylær-biologiske og mikroskopiske teknikker.
En af teknikkerne er confocal scanning laser mikroskopi (CSLM, 3-dimensionale billeder) som giver os mulighed for at se detaljerede billeder af komplekse mikrobiologiske samfund. Ved en kombination af specifikke
og kvantitative rRNA in situ hybridiseringsmetoder kan
vi se, hvordan bakterierne organiserer sig og vurdere
væksthastigheden i sputum prøver fra patienterne.
I projektet er der inkluderet 7 CF-patienter, som alle er
kronisk inficerede med PA. Fra hver patient har vi undersøgt tidligere Pseudomonas stammer over en periode
på mellem 1 og 28 år, og for hver patient er PA genetiske profil blevet bedømt. Ved disse undersøgelser ser det
ud til, at patienterne huser én dominant stamme i mange år, før en ny kommer til og fortrænger den hidtil dominerende stamme. I forskellige vækstmedier er
væksthastigheden af PA fundet at være 2 til 3 gange
langsommere end den, vi finder hos velundersøgte laboratoriestammer, som for eksempel PA14. I et “ormeassay”, hvor ormene lever af PA bakterierne, kan man
finde ud af, hvor giftig (virulens) PA er. De virulensfaktorer, PA danner, kan nemlig dræbe ormene i løbet af 3
til 4 dage. Når PA fra vores patienter undersøges i ormene, ser det ud til, at virulensen forsvinde hos de fleste PA stammer, når de har været tilstede i lungerne hos
patienterne i en vis periode, dvs. bakterierne tilpasser
sig miljøet og er relativt ufarlige bortset fra for patienten selv, hvor infektionen bare fortsætter.
Til trods for at bakterierne formentlig arrangerer sig i
en form for biofilm i lungerne hos patienterne, ser det
ikke ud til, at bakterierne bevarer deres evne til at lave
biofilm, når man forsøger at efterligne disse i laboratoriet. Det er derfor svært at lave direkte sammenligninger mellem laboratorieproducerede biofilm, og de biofilm der findes i lungerne hos CF patienterne.
Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing
hæmmer PMN migration og dræber PMNer
Peter Østrup Jensen1,2, Thomas Bjarnsholt2, Thomas
Bovbjerg Rasmussen2, Henrik Calum1, Claus Moser1,
Michael Givskov2 og Niels Høiby1
1 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet,
Danmark
2 BioCentrum-DTU, Danmark
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Quorum Sensing i Pseudomonas aeruginosa, et
lovende drug target
T. Bjarnsholt1, P. Ø. Jensen2, T. B. Rasmussen1, L.
Christophersen2, H. Calum2, M. Hentzer3, H.P. Hougen5,
J. Rygaard5, C. Moser2, L. Eberl4, N. Høiby2, and M.
Givskov1
1 BioCentrum-DTU, 2 Rigshospitalet, 3 Carlsberg,
Denmark
4 University of Zürich, Switzerland, 5 University of
Copenhagen, Denmark.
Pseudomonas aeruginosa er den oftest forekommende
bakterie i lungerne hos kronisk inficerede cystisk fibro-
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Pseudomonas aeruginosa er den mikroorganisme, der
hyppigst forårsager kroniske lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose (CF). På trods af en talrig
mønstring af de antibakterielle hvide blodceller, især de
polymorfkernede leukocytter (PMN)er, i lungerne og
intens antibiotisk behandling, består P. aeruginosa infektionen. P. aeruginosa opnår beskyttelse mod immunforsvaret og antibiotisk behandling ved at danne mukoide biofilm. Men vi har nyligt påvist, at det bakterielle
kommunikationssystem, Quorum Sensing (QS), også
yder beskyttelse mod antibiotika og mod den dominerende type af immunforsvarets celler – PMNer.
For yderligere at belyse QS evne til at nedsætte immunforsvarets bekæmpelse af P. aeruginosa har vi evalueret
QS betydning for migrationen (vandringen) af PMNs
in vitro mod supernatanter (det medie, som bakterierne har groet i) fra P. aeruginosa kulturer. PMN migrationen blev blokeret af QS-kompetente P. aeruginosa,
mens QS-inkompetente mutanter af P. aeruginosa stimulerede PMN migrationen. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at QS-kompetente P. aeruginosa udskiller en aktivitet, der hurtigt slår PMNer ihjel. Hvorvidt
QS spiller den samme rolle ved lungeinfektion, er i
første omgang blevet påvist i mus, hvor der fandtes
færre levende og flere døde PMNer i lungerne fra mus
inficeret med QS-kompetente P. aeruginosa end hos
mus inficeret med QS-inkompetente mutanter af P.
aeruginosa. I overensstemmelse hermed blev bakteriene
bekæmpet langsommere i mus inficeret med QS-kompetente P. aeruginosa.
Opdagelsen af bakteriernes QS-regulerede drab af
PMNer kan vise sig at kaste nyt lys over forløbet af den
kroniske P. aeruginosa lungeinfektion hos CF patienter.
Dels er QS meget hyppig i tidlige kliniske isolater fra
kroniske P. aeruginosa lungeinfektioner, og dels er der
tydelige tegn på et intenst drab af PMNer, så som frit
DNA, i lungerne hos CF patienter med kroniske P. aeruginosa lungeinfektioner. Vi ved allerede, at QS-hæmmere, som hvidløg, hjælper immunforsvaret med at bekæmpe P. aeruginosa lungeinfektioner hos mus, og
denne demonstration af bakteriernes QS-regulerede
drab af PMNer styrker grundlaget for at svække bakteriernes QS ved kroniske P. aeruginosa lungeinfektioner
hos CF patienter.
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se (CF) patienter. I kroniske infektioner gror P. aeruginosa i små sammensluttede mikrokolonier kaldet biofilm. I disse biofilm foregår bakteriel kommunikation
også kaldet Quorum sensing (QS). Vi har tidligere vist,
at hvis QS fungerer, er P. aeruginosa biofilmen meget resistent overfor ellers dødelige doser af antibiotika og
mod kroppens immunforsvar.
Ved at bruge en lunge musemodel har vi undersøgt vigtigheden af et aktivt kommunikationssystem in vivo.
Ved at inficere mus med P. aeruginosa (enten vildtypen
eller en mutant, der ikke kan kommunikere, alternativt
vildtypen behandlet med QS inhibitor (QSI)) observerede vi en QS afhængig modulation af immunforsvaret.
Blokaden af QS resulterede i en kraftigere immunreaktion, som dog ikke ser ud til at være negativ, da musene
havde det bedre rent fysisk, og dødeligheden var dramatisk reduceret. Vi målte en større mængde PMNer
(hvide blodceller) i BAL væske, og øget influx af
PMNerne helt ind i bronkierne, når vi blokerede QS
(enten ved mutation eller ved behandling med QSI) i
bakterierne. Endvidere sås en lavere produktion af det
PMN tiltrækkende cytokin MIP-2, når QS blev blokeret. Konsekvensen af at blokere QS var, at musene signifikant hurtigere clearede bakterierne i deres lunger.
Disse resultater indikerer, at P. aeruginosa, ved QS kontrollerede mekanismer, modulerer det tidlige immunforsvar. Specielt PMNerne inaktiveredes, i deres antimikrobielle funktioner. Vores hypotese er: hvis vi kan
blokere QS, skabes et virksomt og specifikt immunrespons, som kun dræber bakterierne og ikke det skrøbelige lungevæv. Visionen er, at behandling med QSI stoffer sammen med evt. antibiotika vil hjælpe til en bedre
behandling af CF-patienter.
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– endnu engang en fin oplevelse
– til stor økonomisk gavn for
CF-bekæmpelsen.
Julemarkedet fandt som altid sted fredag-lørdag før 1. søndag i
Advent, og for 23. gang var Helligåndshuset på Strøget i København
rammen om julemarkedet.
En varm tak til alle, der bidrog til endnu en succes – ved at sende gaver, gevinster, hjemmebag o.m.m. til salg i boderne og caféen – ved
arbejde i forbindelse med opbygning, afvikling og nedpakning af julemarkedet - og ikke mindst tak til de mange hundrede kunder, som
i løbet af de to åbningsdage besøgte CF-julemarkedet.
I år blev omsætningen på 142.500 kr., et flot beløb, lidt mindre end
sidste år - men stadig et smukt resultat, som vi siger tak for.
Vi viser her glimt af udvalget i nogle af boderne og af nogle af de
mange hjælpere, som ved adskillige timers arbejde før-under-efter
julemarkedet hjælper med til at skabe denne succes.
Tak for i år og på gensyn til det 25. julemarked i Helligåndshuset
1.-2. december 2006.
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Bestilles via CF-hjemmesiden www.cff.dk
– klik “Salgsartikler” under
‘CF-Foreningen m.v.’ i venstre side
– eller kontakt CF-foreningen
tlf. 8667 4422, E-mail info@cff.dk
for nærmere aftale.

CF-mærker Art. 1011

Art. 1010 ...... x2 stk selvkl. streamers
(klar baggrund) til bilruder
420x40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kr.
Art. 1011 ...... x3 ark á 4 selvkl. CF-mærker
105x74 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kr.
Art. 1012 ..... x4 ark á 56 stk.
selvkl. brevoblater
26x21 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kr.

CF-armbånd Art. 1020

▼

Art. 1015 ..... x4 stk. Rudi Olsen dobb.kort
m/kuvert 200x150 mm . . . . . . . . 40 kr.
Art. 1018 ..... stk. CD: JAZZTELTET,
udgivet af CF-Lokalforeningen
i Hillerød . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 kr.
Art. 1020 ..... stk. CF-armbånd
(min. 25 stk.) . . . . . . . . . . á 40 kr./stk.
(under 25 stk – venligst bestil
via www.abands.dk)

Bilstreamer Art. 1010
på klar folie og er her vist med en
baggrund, som blot skal illustrere
bilruden. ▼

Priserne er inkl. forsendelse.

▼

▼

Brevoblater
Art. 1012

CD-Jazzteltet
Art. 1018

▼
Art. 1015
Rudi Olsen-kort
er doneret bekæmpelsen
af cystisk fibrose af:
Kunstneren Rudi
Napoleon Olsen,
“Miss Barcelona” 1992.
Repro: High Tech, Århus.
Tryk: Olesen Offset,
Viborg.

Betaling pr. check el. overfør til CF-foreningen:
reg.nr. 1199 kt.nr. 000640 4383
el. girokort (korttype 01) 640 4383.
Husk venligst at angive navn, adr. etc. – og hvad betalingen dækker.

Senest havde CF-foreningen lejlighed til i en workshop under familiekurset i november at drøfte tanken om at etablere et nyt forum for at skabe en
struktureret kontakt med baglandet, med forældre
og patienter og derved en mulighed for at kunne
udveksle ideer, forslag, tanker og kende de forskellige patientgrupperingers ønsker mht. foreningens
indsatsområde for familierne.
Som også tidligere nævnt i CF-bladet er et af formålene selvsagt også via denne kontakt at finde
frem til personer med talent, evner og energi til at
arrangere og deltage i fundraising arrangementer til
fordel for CF – at skabe en kompetencedatabase, så
vi lærer de talenter og muligheder at kende, der
gemmer sig i medlemskredsen og blandt deres
pårørende og venner.
Det blev omtalt, at vi i de tidlige forårsmåneder ville arrangere nogle IDE- og INFORMATIONSMØDER – landsopdelt efter de nye regioner, som
vil gælde for Danmark fra 2007. For at undgå såvel
over- som underdimensionering af denne første
møderække, må vi imidlertid have en idé om, cirka
hvor mange vi kan forvente vil komme og i nogle timer bidrage til en udveksling af ideer og tanker – en
brainstorming om, hvad der er behov for, ønsker
om og tilbud om at kunne bidrage med.

Vi har derfor planlagt følgende regionale møder i
det nye år – alle møder afholdes på hverdage i tidsrummet kl. 17.00 til kl. 21.00:
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CF-Patient& Ideforum
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Invitation til regionale møder om:

TIRSDAG d. 28. februar 2006 i AALBORG
ONSDAG d. 1. marts 2006 i VIBORG
ONSDAG d. 8. marts i KØBENHAVN
MANDAG d. 13. marts i KOLDING
TIRSDAG d. 14. marts i RINGSTED.
Tilmelding venligst inden 25. januar 2006
helst pr. email til info@cff.dk, men også muligt
til tlf. 8667 4422 (daglig tlf.tid. kl. 9-13)
– og hold øje med hjemmesiden www.cff.dk , hvor
vi vil bringe flere detaljer om møderne, herunder
præcise mødesteder, når vi har en idé om, hvor mange vi kan forvente vil deltage.
Sæt kryds i kalenderen – og kom til mødet i jeres region, så vi i fællesskab kan finde frem til de bedst
mulige rammer for CF-bekæmpelsen i Danmark.
Glædelig Jul og Godt Nytår
og på gensyn til denne nye aktivitet i 2006
Cystisk Fibrose-foreningen

Roskilde Festival 2006
– Hvem vil hjælpe?
CF foreningen har et ønske om at tilmelde et vagthold på 50
mand i år igen, og vi har brug for lige DIN hjælp! Venner og
familie må selvfølgelig gerne være med.
Det indebærer i alt 24 timers arbejde i tidsrummet fra d. 25.
juni til d. 2. juli. Endnu er oplysningerne ret sparsomme,
dog ved vi, at man lige som sidste år skal være fyldt 18 år for
at kunne deltage.
Men tilmeld dig allerede NU (navn, mobilnr, e-mailadresse)
for mere information – til e-mail adressen: roskilde@cff.dk.
Venlig hilsen & på gensyn
AnaKarina Thonke
på vegne af
‘Roskilde-Komitéen’
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