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Ny regional struktur
I 2007 begyndte CF-Foreningen arbejdet

med at forberede en ny struktur i CFF med

mulighed for årlig medlemsindflydelse di-

rekte ind i bestyrelsen.

Arbejdet med strukturændringen tog ud-

gangspunkt i lignende forhold i Sclerose-

foreningen, som meget beredvilligt bistod

CFF ved at informere os om deres erfarin-

ger og udfordringer i forbindelse med en til-

svarende strukturændring.

Den nye struktur tager afsæt i de 5 regi-

oner i Danmark, og de overordnede mål er:

- at samle alle aktiviteter, såvel landsdæk-

kende som lokale, til fordel for cystisk fibro-

se under én og samme Forening, således at

begrebet 'bekæmpelsen af cystisk fibrose'

og Cystisk Fibrose Foreningen 'brandes'

med et ensartet signal til omverdenen, – at

styrke medlemmernes indflydelse på pati-

entinteresserne i CFF ved, at medlemmer-

ne i hver af de 5 regioner, som nu udgør

landets 'nye' regionale Danmarkskort, ud-

peger 1 forældre- el. patientrepræsentant

direkte til CFF's bestyrelse. Medlemmerne

udpeger årligt disse 5 regionale repræsen-

tanter, og genudpegning kan finde sted.

En ny CF-struktur krævede imidlertid også

ændring CFF's 40 år gamle vedtægter for at

kunne rumme den nye regionale udpegning

af 5 repræsentanter til bestyrelsen. Besty-

relsen benyttede anledningen til samtidig at

fremlægge forslag om nogle mindre æn-

dringer (moderniseringer) af vedtægterne.

På den ordinære Generalforsamling den

22. april 2008 blev bestyrelsens forslag til

de nye CFF-vedtægter enstemmigt vedta-

get. På det tidspunkt var der blevet etable-

ret lokalafdelinger i 3 af landets 5 regioner,

og iht. den udarbejdede Forretningsorden

for CFF-Lokalafdelinger, som blev bragt i CF-

blad 2/2007, var der udpeget regionsre-

præsentanter til CF-bestyrelsen i følgende

regioner:

– Region Syddanmark, Ann Klausen (CF-

mor), udpeget af Lokalafdeling 'Hejnsvig' for

Billund kommune,

– Region Sjælland, AnaKarina Thonke (CF-

mor), udpeget af Lokalafdeling 'Midtsjæl-

land' for Faxe, Næstved, Ringsted og

Slagelse kommuner

– Region Hovedstaden, Toke Reunert (CF'er),

udpeget af Lokalafdeling 'CF-Hovedstaden'

for Københavns kommune.

Vi ser frem til at byde disse 3 regionsre-

præsentanter velkommen i CF-bestyrelsen,

og vi håber meget, at der i de resterende

2 regioner, Nordjylland og Midtjylland, bli-

ver udpeget repræsentanter til bestyrelsen

inden 31. oktober 2008, som iht. over-

gangsordningen er deadline for at kunne

fungere i bestyrelsen frem til CFF-General-

forsamling 2009.

Læs mere om den regionale CFF-struktur

på www.cff.dk – klik "Regional Struktur"

under afsnittet "CF-Foreningen m.v."

CF-Foreningens bestyrelse
2 bestyrelsesmedlemmer, CF-mor Leila Møl-

ler og CF-far Peter Fristrup Jensen er efter

mange års virke afgået fra bestyrelsen i for-

bindelse med Generalforsamlingen 2008.

Begge blev takket varmt for deres indsats

for CFF gennem årene. Leila M. tog således

i 1982 initiativ til de årlige julemarkeder i

København, og Peter F. var primus motor for

indførelse af skilejre for unge CF-ere.

Bestyrelsen ønsker at supplere sig med re-

præsentanter for CF-forældre og voksne

CF'ere tilknyttet de to CF-centre og arbejder

videre hermed, som det også fremgår af refe-

ratet af bestyrelsesmødet den 26. marts i år. 

Kontingent 2008
Som man sikkert har bemærket, har besty-

relsen efter 16 år med uændret kontingent

besluttet at forhøje medlemskontingentet

og samtidig indføre et Familiemedlemskab. 

Kontingent for et 'Fuldt medlemskab

m/blad' udgør herefter mindst 250 kr. årligt,

mens 'Familiemedlemskab', som dækker

alle familiemedlemmer i husstanden, udgør

mindst 350 kr. årligt. Desuden er der

'Støttemedlemskab', som udgør mindst 100

kr. årligt. Meddelelse om kontingentbetaling

for næste år vil blive udsendt omkring års-

skiftet 2008/09 og skal være betalt inden

udgangen af januar 2009.

Inden da vil medlemmerne modtage brev

med opfordring til at tilmelde kontingentbe-

taling til PBS og oplysning om SKAT's nye

regler for at opnå skattefradrag for bidrag,

som kræver oplysning til CFF om bidragyders

CPR-nr. Læs mere herom s. 12 i dette blad.

Strejken på sundhedsområdet: 
Strejken indenfor sundhedssektoren har

desværre haft negative konsekvenser for

også CF-patienterne. Planlagte månedlige

kontrolbesøg på CF-centrene er blevet aflyst

og har medført, at de rutinemæssige bak-

teriologiske undersøgelser af CF-patienter-

nes sekret ikke blevet gennemført for alle

ikke-akutsyge patienter.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen blev

i Berlingske Tidende 24.4.2008 citeret for

flg. udtalelse: "Det er en lægelig opgave at

vurdere, hvilke patienter der har behov for

behandling nu og her, og hvilke der kan ven-

te. Den opgave stoler jeg fuldt ud på, at

lægerne løser," sagde han. 

CF-Foreningen udsendte en pressemed-

delelse herom d. 28.4.2008, hvori vi påpe-

gede, at behandlingen af cystisk fibrose ikke

drejer sig om at vurdere, hvem der kan ven-

te. ALLE CF-patienter har krav på adgang til

månedlig ambulant kontrol på deres CF-cen-

ter. Kontrollen omfatter jo bl.a. bakteriolo-

gisk kontrol af sekret fra luftvejene – selve

livsnerven i den "behandlingspakke", som

takket være ikke mindst dansk CF-forskning

er blevet udviklet igennem årtier. Månedlig

kontrol med præcis tilpasning af bl.a. den

antibiotiske behandling er medvirkende til,

at CF-patienter i vore dage lever længere

med gode muligheder for at nå voksenal-

deren end for bare 20 år siden. Men strej-

ken har forhindret, at denne gode udvikling

har kunnet fortsætte som hidtil.

De personlige konsekvenser af strejken fik

CF-mor Ann Baldus-Kunze til at kontakte Tv-

programmet Aftenshowet på DR1. Mandag d.

5. maj 2008 medvirkede Ann sammen med

sin 3 år gamle søn Julius i programmet, hvor

hun åbenhjertigt fortalte om sine frustratio-

ner med hensyn til strejkens konsekvenser for

Julius' behandling og sygdomsforløb.

I skrivende stund fortsætter strejken

blandt sygeplejerskerne. Uden at tage stil-

ling til baggrunden for strejken udtrykker jeg

håb om, at denne situation hurtigt bringes

til ophør til gavn for også CF-patienterne.
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Skimmelsvampe og vækstkrav
Vækst af skimmelsvampe forekommer kun i bygningskonstruktio-

ner, som er opfugtede og hvor der er organisk materiale som f.eks.

tapet, træ eller gipsplader. Eksempelvis er vækst af skimmel-

svampe i en flisefuge i et badeværelse ikke ensbetydende med,

at der er vækst af skimmelsvampe bag fliserne og ud i de omkring-

liggende konstruktioner. 

Næsten alle boliger indeholder mindre afgrænsede områder med

vækst eller forekomst (sporer i støv) af skimmelsvampe. Eventuelle

helbredsproblemer som følge af påvirkninger fra skimmelsvampe

forekommer først, når en bolig indeholder en unormal forhøjet

vækst / forekomst af skimmelsvampe.  

Vækst af skimmelsvampe 
i "ældre" boliger
Vækst af skimmelsvampe i ældre boliger, her menes boliger fra ca.

1980 og tilbage, vil typisk forekomme i følgende bygningskon-

struktioner:

• Kældre og Krybekældre

• Terrændæk (betondæk under gulvbelægningen i stueplan)

• Bag forsatsvægge (let væg monteret foran ydervægge) samt på

kolde ydervægge i beboelsesrum

• Tagrum

• Vandskader – alle konstruktioner

Kældre og Krybekældre

Kældre og krybekældre er beliggende mere eller mindre under

udvendigt terrænniveau, dermed er der stor risiko for indtræng-

ning af vand fra det omgivende terræn gennem fundamentet eller

terrændækket (gulvet).

Kælderydervægge er ofte kolde, da de ikke er isolerede, og da

kælderplan oftest er dårlig opvarmet, giver det øget risiko for kon-

densdannelse på indersiden af kælderydervæggene. Kondens-

risikoen øges, hvis kælderen f.eks. benyttes til tørring af tøj, eller

4 NR. 1 • 2008

Skimmelsvampe i bygninger
AF JAKOB HELSTRUP, CAND. SCIENT.  RÅDGIVENDE BIOLOG / TØMRER

Fig. 1. Eksempel på krybekælder med massiv vækst af skimmel-

svampe på krybekælderdækket (gulvkonstruktion i stueplan). 

Det kan være vanskeligt, at opnå optimale fugtforhold i en kry-

bekælder. Sørg altid for, at der er adgang til krybekælderen, så

krybekælderen kan besigtiges. 

Introduktion
Skimmelsvampe er på godt og ondt, en del af naturen, og en uundværlig bidragsyder til
nedbrydning af organisk materiale i naturen. 
Denne artikel vil omhandle vækst af skimmelsvampe i bygninger – hvad man skal man holde øje
med, og om der er bygningskonstruktioner, som er særligt udsatte for vækst af skimmelsvampe.
Artiklen henvender sig til alle, men CF-patienter må betragtes som særligt udsatte for påvirkninger
overfor skimmelsvampe.



hvis kælderen udeluftventileres i sommerhalvåret. Når fugtig udel-

uft "trækkes" ned i kælderen, vil fugten i luften afgives, når luften

afkøles på de kolde vægoverflader. Derfor bør en "kold" kælder

ikke udeluftventileres i sommerhalvåret – fra Sankt Hans til

september!

Krybekældre skal holdes rene og må ikke benyttes til opmagasi-

nering. Der bør være adgang til krybekælderen, så det er muligt

at besigtige krybekælderen året rundt. Yderligere skal det sikres,

at krybekælderen er ventileret effektivt. 

Der kan dog være tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt

at lukke for ventilationen i krybekældren som beskrevet oven-

stående – fra Sankt Hans til september.

Risikoen for vækst af skimmelsvampe i kælderplan er generelt lil-

le, hvis kælderen fremstår uden organiske byggematerialer. Hvis

kælderen derimod eksempelvis har forsatsvægge udført i gipspla-

der eller træpaneler langs med kælderydervæggene, og/eller der

er opbygget trægulve eller tæppebelægninger øges risikoen for

vækst af skimmelsvampe markant, da organiske byggematerialer

kombineret med fugt er et godt substrat for skimmelsvampe.

Terrændæk – betondæk under gulvbelægningen 

i stueplan

Terrændæk i ældre ejendomme er ofte udført uden kapillarbry-

dende lag (fugtstandsende lag under betondækket). Dvs. at der

kan være risiko for, at fugten i jorden trænger ind i boligen gen-

nem betondækket under gulvbelægningen.

Problemer med opstigende grundfugt gennem terrændæk er meget

udbredt, og er desværre et stigende problem sandsynligvis pga.

de mange skybrud. Ældre faskiner og kloaker kan ikke aflede de

store regnvandsmængder hurtigt nok, og dermed øges vandpres-

set på bygningsfundamenter og terrændæk.

Har man mistanke om, at ens bolig har problemer med opfugt-

ninger at gulvkonstruktionen, skal der etableres undersøgelseshul-

ler i gulvbelægningen.  

Bag forsatsvægge samt på kolde ydervægge 

i beboelsesrum

I mange ældre boliger er der opsat forsatsvægge langs med yder-

væggene. En forsatsvæg er en let væg eller pladebeklædning, som

er bygget op omkring en ydervæg for at isolere ydervæggen. 

Forsatsvægge giver i mange boliger anledning til vækst af skim-

melsvampe, da rumluften – og dermed fugt – har kunnet trænge

ind langs kanterne af dampspærren og ind bag isoleringsmateria-

let. Når rumluften rammer det bagvedliggende murværk konden-

serer vanddampen i luften på murværket og giver anledning til

vækst af skimmelsvampe.
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Fig. 2. Eksempel på kælder, som er udnyttet til beboelse. Der

var etableret forsatsvægge med gipspladebeklædning.

Kælderydervæggen var opfugtet som følge af indtrængende

vand, og der var risiko for at rumluften i kælderen trængte ud

gennem forsatsvæggen og kondenserede på murværket bag

forsatsvæggen – massiv vækst af skimmelsvampe til følge. 

Fig. 3. Blotlagt gulv-konstruktion med ældre terrændæk. Den

røde belægning på betondækket under isoleringen indikerer

vækst af skimmelsvampe.
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Det kan være en god ide at få undersøgt forholdene bag en for-

satsvæg, hvis man har en bolig med forsatsvægge. 

Man kan godt etablere forsatsvægge i vægge over terræn, hvis

man følger bestemte regler, der skal være en tæt dampspærre, og

der må ikke sidde gammelt tapet på det bagvedliggende murværk.

Mange ældre boliger har kolde ydervægge pga. mangelfuld isole-

ring, dermed skabes der risiko for kuldebroer og kondensdannel-

se i vinterhalvåret. Vækst af skimmelsvampe som følge af

kondensdannelse er normalt afgrænset til mindre arealer på kolde

ydervægge, typisk bag et møbel, omkring et vindue eller lign.

Hvis man bor i en ældre bolig, skal man være opmærksom på

mørke misfarvninger på ydervægsoverfladerne, hvilket kan være

et tegn på begyndende vækst af skimmelsvampe.

Det kan være svært at undgå kondensdannelse i ældre boliger, og

man skal være meget opmærksom på at ventilere boligen 

jævnligt samt holde en temperatur på ca. 20ºC. Det kan være nød-

vendigt at holde ydervæggene fri for større møbler, så ydervægs-

overfladerne kan ventileres.

Yderligere kan man fjerne tapet, væv, eller lign på ydervægs-

overfladerne og behandle vægoverfladerne med et uorganiske

materiale som f.eks. silikatmaling eller kalkfarve. Endelig kan man

vælge at efterisolere ydervæggen som beskrevet ovenstående.

Tagrum

Skimmelsvampe kan forekomme i tagrum hvor, ventilationen er

nedsat, eller hvor der er risiko for, at der trænger større mængder

rumluft op i tagrummet fra beboelsesrummene.

Der findes mange forskellige typer tagkonstruktioner med for-

skellige krav til ventilering. Hvis man har et tagrum, bør man jævn-

ligt besigtige tagrummet og vurdere fugtforholdene. Man skal altid

sikre sig, at loftslemmen samt rørføringer gennem etageadskillel-

sen mellem tagrummet og beboelsesrummene er lufttætte. Yder-

ligere skal der i tagkonstruktionen være en luftspalte mellem

isolering og tagbelægningen ved tagfoden eller andre former for

ventilering af tagkonstruktionen.

Vandskader

Vandskader kan forekomme i alle boliger og alle typer bygnings-

konstruktioner. Ved længerevarende opfugtninger i bygningskon-

struktioner er der stor risiko for angreb af skimmelsvampe. Hvis

man har haft en vandskade, bør der foretages en bygningsunder-

søgelse for eventuelle angreb af skimmelsvampe. Hvis vandska-

den er forsikringsdækket, skal man gøre forsikringsselskabets

bygningstaksator opmærksom på, at der kan være følgeskader som

eksempelvis vækst af skimmelsvampe samt kræve, at der bliver

udført en undersøgelse.

Fig. 5. Eksempel på kondensdannelse i vinduesbrystning. 

I særlige tilfælde kan der forekomme omfattende angreb af

skimmelsvampe pga. kondensdannelse. Mon ikke de fleste 

ville reagere lidt tidligere! 

Fig. 4. Udsnit af ydervæg i lejlighed. Der var monteret bløde

træfiberplader på ydervæggen. De sorte misfarvninger indike-

rer vækst af skimmelsvampe.



Vækst af skimmelsvampe i "nye" boliger
Vækst af skimmelsvampe i nye boliger er normalt kun forekom-

mende i forbindelse med vandskader, eller hvis boligen har rest-

fugt fra selve byggeprocessen. 

I forbindelse med de seneste års meget nybyggeri, har der været

mange problemer med indbygget fugt i bygningskonstruktionerne. 

Ved indbygget fugt vil der typisk forekomme vækst af skimmel-

svampe på bagsiden af skabselementer som f.eks. køkkenele-

menter.

Hvad kan man selv gøre
Som beskrevet ovenstående er der bestemte bygningskonstruk-

tioner, som er særligt udsatte for opfugtninger. Samtidig kan man

selv bidrage til, at rumfugten i boligen er høj. Det er derfor vig-

tigt, at man ventilerer sin bolig jævnligt samtidig med, at man er

meget opmærksom på indretningen og udnyttelsen af boligen. 

Det kan være nødvendigt at foretage renoveringer eller ændre

bygningskonstruktioner for at minimere risikoen for opfugtninger

og efterfølgende vækst af skimmelsvampe.

Information om bygningskonstruktioner og relevante links kan fin-

des på hjemmesiden www.bygviden.dk
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Fig. 6. Eksempel på fugtophobning og vækst af skimmelsvam-

pe i tagkonstruktion pga. udstrømmende luft i tagkonstruktio-

nen. Yderligere bør der etableres luftspalte mellem isolering og

undertag (det er ikke noget krav i den viste konstruktion)

Fig. 7. Eksempel på vækst af skimmelsvampe i vægkonstruk-

tion efter opfugtning af gulve og vægge som følge af utæt

vandrør. 



Kort om svampe og skimmelsvampe
Svampe har deres eget rige kaldet FUNGA på samme måde, som

vi kategoriserer planter i Planteriget og dyr i Dyreriget. På ver-

densplan kender man mere end 100.000 svampearter store som

små. Svampe er en relativ ny videnskab, og hver dag finder man

nye svampearter.

Skimmelsvampe tilhører en heterogen gruppe af svampe med ca.

65.000 arter hvoraf ca. 3.400 kendes i Danmark. En skimmelsvamps

livscyklus sker ved såkaldt ukønnet formering. Svampene består af

lange tråde/celler kaldet hyfer, som er forbundet med hinanden.

Flere hyfer udgør et mycelium. Svampene vokser ved spidsvækst,

og det er fra hyfespidsen, svampene afgiver de enzymer og stof-

fer, som de bruger til opbygning af deres cellevækst. Skimmel-

svampe er primært nedbrydere af organisk materiale, men de kan

leve i næsten alle miljøer, selv i flybrændstof.

Skimmelsvampen Aspergillus fumigatus findes overalt i naturen.

Den nedbryder organisk materiale som eksempelvis træ, hø, kom-

post frugt etc. Svampen er termotolerant og har vækst op til 60

grader celsius. Den findes i både ude- og indemiljøet i verden.

Hertil kommer, at aspergillus er kendt for at producere en lang ræk-

ke allergifremkaldende stoffer, som kan genere personer, der er

disponeret her for.

Aspergillus infektioner ved Cystisk Fibrose
En af de store gener ved Aspergillus fumigatus er dens evne til at

fremkalde ABPA (Allergisk bronkopulmonal aspergillose). ABPA er

ikke specielt for cystisk fibrose patienter. Det kendes også fra ast-

maområdet. 

Symptomerne på ABPA er: feber, hoste, astmaligende vejrtrækning,

øget sekretproduktion, faldende lunge lungefunktion. Reaktionen

ligner således det, man ser som følge af andre typiske CF-infek-

tioner. På længere sigt medfører ABPA en udvidelse af bronkierne

og en bindevævsdannelse i luftvejene. For nogle patienter bety-

der ABPA en helbredsforringelse.

Ud over Aspergillus fumigatus kan skimmpelsvampearterne: Asper-

gillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus og Aspergillus

nidulans også kan fremkalde ABPA, men Aspergillus fumigatus teg-

ner sig for op til 90 % af tilfældene. 

Man finder Aspergillus fumigatus blandt 5-57 % af CF-patienterne.

Den store variation af forekomsten skyldes, at ikke alle centre

undersøger for aspergillus. På CF-Center RH skønner man, at asper-

gillus forekommer hos ca. 40 % af patienterne, men langt fra alle

reagerer med ABPA på forekomst af aspergillus svampen i luftve-

jene. Blandt astmapatienterne forekommer ABPA hos 1-2 % af pati-

enterne. Blandt CF-patienterne ses reaktionen hos ca. 10 %. 

Hvorfra kommer aspergillus infektion ved CF
Der er megen fokus på aspergillus infektioner på de førende CF-

centre verden over i disse år, men aspergillus ved CF er ikke et nyt

fænomen. På CF-Center RH registrerede man de første tilfælde af

patienter med aspergillus helt tilbage i 1975, men dengang var

problemet kun aktuelt for en meget lille andel. I første halvdel af

1985 så man aspergillus hos ca. 30-35 % af patienterne. Omkring

1990 var andelen steget til 55-60 %, hvorefter andelen i 1995 var

stabiliseret på et niveau omkring 50 %. Det virker umiddelbart som

en drastisk stigning over relativt få år, men det skyldes også, at

man i de tidligere år ikke hæftede sig specielt ved problemet. 

Der er ikke klare indikationer på, hvorfor CF-patienter får aspergil-

lus infektion. Tidligere mente man, at aspergillus kunne skyldes et

fugtigt klima. I dag hælder man ikke til den teori, blandt andet for-

di CF-patienter i varme lande som eksempelvis Australien ikke har

speciel stor forekomst af aspergillus. Meget tyder på, at en del af

årsagen til infektionen også skal findes i indeklima forhold.

Man har også ment, at ABPA især viste sig hos personer, der er

allergisk disponeret for andre ting som eksempelvis græspollen.

Undersøgelser af allergiske CF-patienter har ikke kunnet bekræfte

dette. 

Flere har ment, at aspergillus kan være koblet til forekomsten af

kronisk pseudomonas infektion. Det er der heller ikke videnska-
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Aspergillus svampeinfektion
ved Cystisk Fibrose

AF ERIK WENDEL
- PÅ BAGGRUND AF OPLÆG VED CF-FAMILIEKURSUS 2006 

AF AFD.LÆGE , PH.D.  MARIANNE SKOV



belig dokumentation for. Man kan sagtens have aspergillus uden

at have pseudomonas infektion, og der er mange patienter med

kronisk pseudomonas infektion, der ikke har aspergillus.

Endelig er det undersøgt, om der skulle være en kobling til det

store antibiotikaforbrug hos patienter og forekomsten af aspergil-

lus infektion, idet man ved, at visse former for antibiotika kan med-

føre svampeinfektion som en bivirkning. På RH har man undersøgt,

om der skulle være en sammenhæng mellem inhalation af Colistin

overfor pseudomonas infektion og forekomsten af aspergillus. Man

sammenlignede hyppigheden af aspergillus et år før og et år efter,

at patienterne havde inhaleret Colistin, men det kunne ikke påvi-

ses, at Colistin skulle give øge tilbøjelighede til aspergillus. Et ame-

rikansk studie har undersøgt for en kobling med inhalation med

TOBI og aspergillus, og her viste undersøgelsen en lille tilbøjelig-

hed til flere svampeinfektioner som følge af inhalationerne. Man

så dog ikke flere tilfælde af ABPA.

Opgørelser viser, at ABPA stort set ikke forekommer hos CF-pati-

enter under 5 år. Forekomsten viser sig typisk mellem 10 og 20

års alderen, og herefter kommer der ikke mange nye tilfælde.

Erfaringen viser, at man sagtens kan have aspergillus i sekretet og

antistoffer i blodet ved næsten hver undersøgelse uden af blive

syg af det. Erfaringen viser også, at hvis man udvikler ABPA og

modtager behandling for symptomerne, kan de allergiske reaktio-

ner hos patienten godt falde til ro igen i en periode, hvor man ikke

skal behandles. Hvor ofte sygdommen blusser op, og hvor lange

disse rolige perioder er, kan variere hos den individuelle patient.

Australske tal fra 1998 til 2003 viser, at forekomsten af patienter,

der får ABPA, har været stigende, men stigningen er sket blandt

de ældre patienter, der har modtaget mange års antibiotikabe-

handling. Der er ikke mange nye patienter, der får ABPA. Noget

tyder derfor på, at der kan være en sammenhæng mellem pati-

enternes mangeårige forbrug af antibiotika behandling som følge

af kroniske infektioner og tilbøjeligheden til at få ABPA. Det er

noget, man til stadighed følger med stor opmærksomhed. 

Retningslinier for ABPA
I 2004 udgav den amerikanske CF-Forening (Cystic Fibrosis Foun-

dation) en konsensus rapport for håndtering af ABPA blandt 

CF-patienter, idet man ønskede, at flere CF-centre skulle være op-

mærksomme på problemerne.

Rapporten fastslår som udgangspunkt, at kriterierne for identifika-

tion af ABPA er: (1) En klinisk forværring hos patienten med hoste,

feber og fald i lungefunktion. (2) IgE værdi > 500 IU/ml i en blod-

prøve (hvis den er mellem 200-500, skal der testes igen indenfor

1-3 måneder) (3) Allergisk priktest for at teste for aspergillus reak-

tion hos patienten og (4) Måle såkaldte præcipiterende antistoffer,

eller abnorm røntgen eller CT skanning.

Hertil kommer, at CFF/USA anbefaler, at centrene/behandlerne er

opmærksomme på ABPA ved patientens årskontrol blandt andet

ved måling af antistoffer for ABPA. 

På Rigshospitalet har man siden 1995 rutinemæssigt undersøgt for

forekomsten af aspergillus i sekretet ved det månedlige kontrol-

besøg og antistoffer i blodet og følger de amerikanske retningsli-

nier.

Behandling af ABPA
Princippet for behandling af aspergillus infektion er at nedsætte

mængden af svampe-antigen ved brug af anti-svampstoffer som

eksempelvis 'Itraconazol' (Sporanox) eller Vfend. Hertil kommer at

dæmpe inflammationstilstanden i patientens lunger ved tabletbe-

handling med eksempelvis 'Prednisolon'. Man bruger ikke inhala-

tions steroider som 'Spirocort' ved ABPA.

På Rigshospitalet benytter man som udgangspunkt:

Itraconazol

Tablet 'Sporanox'. Dosis 200-400 mg 2 x gange dagligt. Maksimalt

10 mg/kg/dag. Hvis man ikke tåler Sporanox eller stoffet ikke vir-

ker efter hensigten, kan man alternativt vælge Voricanazol.

Voricanazol

Tablet 'Vfend'. Dosis 200-400 mg x 2 til patienter > 40 kg, < 40

kg giver der halv dosis. Børn < 2 år får 6 mg/kg x 2 første døgn

og herefter 8 mg/kg x 2.

Hertil kommer behandling med binyrebarkhormon for at nedsæt-

te inflammations (betændelses)tilstanden hos patienten. 

Binyrebarkhormon

Tablet Prednison. Dosis 2 mg/kg/dag i en uge, efterfulgt af 1

mg/kg/dag i en uge. Herefter hver anden dag og aftrapning over

måneder. 
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Man er dog tilbageholdende med at give Prednison behandling til

specielt mindre børn, fordi det som bivirkning hæmmer børnenes

vækst, afkalker knoglerne og giver vægtforøgelse.

Hvis man på centret ikke er tilfreds med ABPA behandling i form

af Sporanox/Vfend og Prednison, vælger man at bruge en række

andre produkter:

Amphotericin iv.

Amphotericin B (AmBisone).

Dosis 1 mg/kg dgl til bade børn og voksne, eventuelt stigende til

3 mg/kg. Stoffet sprøjtes ind over 30-60 minutter. Behandlings-

periode på 14 dage. Stoffet kan også anvendes som inhalation.

Caspofugin iv.

Caspofugin (Cansida) som alternativ hvis Amphotericin B (AmBi-

sone) medfører påvirket nyrefunktion hos patienten. Dosis for voks-

ne er 70 mg iv. Over 1 time på dag 1. Behandlingsperiode på 14

dage.

Endelig kan man også vælge at give såkaldt Bolus Steroid behand-

ling, dvs. behandling med inflammationshæmmende steroider i

højdosis over kort tid frem for traditionel steroidbehandling med

lav dosis over længere tid, som det praktiseres med Prednison.

Bolus Steroid

SoluMedrol iv.

Dosis ca 15 mg/kg x 1 I 3 dage. Behandlingen gentages i alt 3

gange med 1 måneds interval.

Kan man undgå smitte med 
Aspergillus infektion
Erfaringen med aspergillus hos CF-patienter viser, at nogle patien-

ter desværre reagerer voldsomt på svampeinfektionen med forrin-

gelse af helbredet. Det er desværre endnu ikke muligt at forudsige

hvilke patienter, der er udsat for denne reaktion. 

Som tidligere nævnt findes aspergillus overalt i både ude- og inde-

miljøer verden over, så det er ikke muligt at undgå at blive udsat

for skimmelsvampen. Man kan derfor kun søge at undgå at ophol-

de sig på steder, hvor der erfaringsmæssigt er stor koncentration

af skimmelsvampen.

Derfor fraråder CF-Center-RH, at CF'ere opholder sig/arbejder i

staldmiljøer med hø og halm, og fraråder også, at man bor eller

opholder sig i bygninger med synlige tegn på fugtskader eller i

bygninger med kendte fugtproblemer. 

CF'ere bør derfor være opmærksomme på muglugt i bygninger eller

lokaler som eksempelvis kælderplan, idet dette kan indikere, at

der er skjulte forekomster af skimmelsvampe i bygningskonstruk-

tionerne. 

Nogle vil måske opfatte dette som begrænsende for deres livsud-

foldelse/livskvalitet, men det er vigtig at huske på, at formålet

med at fraråde ovennævnte er at sikre, at ingen patient udsættes

for unødig smitterisiko overfor aspergillus, som kan medføre et øget

behandlingsbehov og forringet helbredssituationen.
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Som omtalt i artiklen 'Skimmelsvamp i bygninger' af Jakob Helstrup

findes der skimmelsvamp i næsten alle boliger i mindre afgræn-

sede områder, og at helbredsproblemer som følge af påvirkninger

fra skimmelsvampe først forekommer, når en bolig indeholder en

unormal høj forekomst af skimmelsvampe.

En høj forekomst af skimmelsvamp i boligen vil give helbredspro-

blemer for de fleste mennesker, og giver også mange problemer

for mennesker med cystisk fibrose.

Har du problemer med høj forekomst af skimmelsvamp, vil det der-

for være nødvendigt at få udbedret de forhold, der ligger til grund

for problemet. Det kan du læse mere om i Jakob Helstrups artikel. 

Da det indebærer helbredsmæssige problemer for mennesker i al

almindelighed at bo i en bolig med en høj forekomst af skimmel-

svampe, vil dine evt. udgifter både til at få undersøgt problemet

nærmere og til at få bragt forekomsten af skimmelsvamp ned på

et antageligt niveau ikke kunne siges at være en udgift, der er

nødvendig alene for mennesker med CF. Du må derfor som hoved-

regel regne med, at du er stillet ligesom andre mennesker, der får

problemer med skimmelsvamp i boligen.

Bor du i lejebolig 

Bor du til leje i privat udlejningsbyggeri, og bliver du opmærksom

på, at der i din bolig er områder med mulig fugt og skimmel-

svampevækst, skal du henvende dig til udlejeren, der skal under-

søge om der er tale om et angreb af skimmelsvamp. Hvis

undersøgelsen viser, at der er skader efter skimmelsvamp, skal fug-

tproblemerne løses. Er angrebet opstået på grund af for ringe

opvarmning og udluftning, har du selv ansvaret for at fjerne skim-

melsvampen. Er der derimod tale om andre årsager til angrebet af

skimmelsvamp, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvam-

pen.

Hvis udlejeren ikke reagerer på din henvendelse, eller hvis der op-

står uenighed, kan du indbringe sagen for huslejenævnet.

Bor du i en almen lejebolig, skal du henvende dig til ejendoms-

administrationen eller ejendomskontoret, der på samme måde som

nævnt ovenfor skal undersøge forholdene nærmere, og udbedre

forholdene, hvis du ikke selv er skyld i angrebet af skimmelsvamp.

Hvis ejendomsadministrationen ikke reagerer på din henvendelse,

eller hvis der opstår uenighed, kan du gå til beboerklagenævnet i

din kommune.

Bor du i ejerbolig

Bor du i en ejerbolig, hvor du bliver opmærksom på, at der i din

bolig er områder med mulig fugt og skimmelsvampevækst, har du

selv ansvaret for at undersøge, om der er tale om et angreb af

skimmelsvamp og udbedre evt. fugtproblemer. Skyldes proble-

merne en vandskade, vil du kunne anmelde skaden til dit forsik-

ringsselskab, der evt. vil kunne dække dine udgifter til såvel en

nærmere undersøgelse som en udbedring af skaderne.

Genhusning
Det er først og fremmest ejendommens ejer, der har ansvar for, at

en ejendom ikke er sundhedsfarlig, men kommunen har også en

pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Hvis en kommu-

Skimmelsvamp i din bolig 
– hvad kan du gøre

AF GITTE MADSEN, SOCIALRÅDGIVER



ne får en henvendelse om, at der er forekomst af fugt og vækst

af skimmelsvamp i en ejendom, skal kommunen rejse en sag og

som det første undersøge, om skimmelsvampen udgør en sund-

hedsfare for de personer, der bor i boligen. 

Hvis der konstateres nærliggende sundhedsfare, kan kommunen

nedlægge forbud mod at ejendommen benyttes til beboelse, og

beboerne skal så fraflytte boligen. I sådanne tilfælde, skal kom-

munen anvise husstanden en anden bolig. Denne forpligtelse er

gældende uanset, om du bor til leje eller om du ejer din bolig.

Reglerne om genhusning finder du i byfornyelseslovens § 62

(permanent genhusning) og § 63 (midlertidig genhusning).

Hvis kommunen har pligt til at genhuse dig efter disse regler, har

du ret til godtgørelse af dine flytteudgifter efter lovens § 68. Ved

permanent genhusning kan du få støtte til huslejen efter lovens §

67, hvis huslejen i den nye bolig er højere end i den fraflyttede

bolig. Støtten ydes i 10 år. Det første år udgør støtten to tredje-

dele af forskellen mellem den hidtidige leje og lejen i den anvi-

ste erstatningsbolig. Efter det første år nedsættes støtten hvert år

med lige store andele frem til tidspunktet for bortfaldet af støtten.

Få mere viden
Der er pjecer og vejledninger fra velfærdsministeriet på vej, hvor

du kan læse mere om fugt og skimmelsvamp i boliger. De for-

ventes udgivet i begyndelsen af 2008, men kan allerede nu læses

på høringsportalen på www.borger.dk. Det drejer sig om følgende

pjecer og vejledninger:

Pjece til lejere om fugt og skimmelsvampe i privat udlej-

ningsbyggeri

Pjece til lejere om fugt og skimmesvamp i almene boliger

Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme ved-

rørende fugt og skimmelsvamp

Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over

for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Orientering fra Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitu-

tionernes rådgivning til kommunerne om fugt og skim-

melsvamp
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Foreninger skal fra 2008 indberette
skattefri gaver til SKAT
– og skal derfor kende gavegivers 
CPR-nummer
Som hidtil kan man også for indkomståret 2008 opnå skattefradrag for gaver til velgørende fore-

ninger, som er godkendt i henhold til Ligninglovens § 8 A og § 12 stk. 3, herunder CF-Foreningen.

Men fra og med indkomståret 2008 kan man kun få fradrag, såfremt bidraget indberettes til SKAT

af Foreningen. 

Som bidragyder til CF-bekæmpelsen skal man derfor oplyse navn og CPR-nr. til CFF, hvorefter CFF

indberetter gaven, vi har modtaget fra dig, til SKAT. 

Herefter vil gaven automatisk fremgå af din årsopgørelse, fratrukket bundfradraget på 500 kr.

Når man oplyser sit CPR-nr. til CFF i forbindelse med en donation, giver man CFF ret til at benyt-

te sit CPR-nr., når beløbet indberettes til SKAT. Dit CPR-nr. vil udelukkende blive brugt til dette for-

mål.

De første 500 kr. er som hidtil ikke fradragsberettiget. Det maksimale fradrag for gaver i 2008 er

14.000 kr., som man får, hvis man samlet har givet gaver for 14.500 kr.

SKAT har udgivet en pjece om de nye regler: Gaver til velgørende foreninger, www.skat.dk.



Det var for Cystisk Fibrose Foreningen en meget stor glæde at få

meddelelsen om, at Agnes Marianne Anna Hansen, som i en alder

af 86 år afgik ved døden i 2007, i sit testamente havde bestemt,

at CFF skulle modtage alle de penge, som hun gennem et langt

liv havde sparet op som husbestyrerinde.

Vi har nu fra eksekutor i boet modtaget obligationer og kon-

tanter med et samlet beløb på 2,5 millioner kroner. Pengene er

foreløbig placeret, så CFF modtager renterne af dette store beløb.

Vi er Agnes M. A. Hansen dybt taknemlige og vil sikre, at hen-

CF-Foreningen er blevet betænkt med en arv, den hidtil største donation i foreningens historie, i størrel-

sesorden 2,5 million kroner.

Arven stammer fra Agnes Marianne Anna Hansen, der afgik ved døden den 15. maj 2007.

Agnes Hansen er født og opvokset i Måløv. Agnes Hansen var ugift og tog sig af sin mor og beds-

temor i et gammelt bondehus i Måløv.

I årene 1955-1960 var Agnes Hansen husbestyrerinde for Carl Rasmussen i Hellerup. Her starter den

spæde begyndelse til tilknytningen til Cystisk Fibrose, idet Carl Rasmussen er oldefar til Pernille Fristrup

Jensen med Cystisk Fibrose. Efter Carl Rasmussens død bevarede Agnes Hansen tilknytningen til familien Rasmussen, og frøken

Hansen, som var hendes navn i familien, var til stede den dag, den 18. januar 1978, hvor Pernille fik sin diagnose. 

Pernilles sygdom og behandling gjorde så stort indtryk på frøken Hansen, at hun i 1990 oprettede testamente med CF-Foreningen

som eneste arving. Agnes Hansen efterlod ingen livsarvinger.

Agnes Hansen boede i en lille lejlighed i Vanløse og ernærede sig som kogekone. Hun bevarede kontakten med familien

Rasmussen, men havde ikke særlig stor omgangskreds.

De sidste år var hun stærkt plaget af sygdom og tilbragte sin sidste tid på Louise Mariehjemmet i Brønshøj. Agnes Hansen blev

86 år gammel.

Agnes Hansen gav udtryk for, at hun havde meget små midler, og det kom som en meget stor overraskelse, at hun i virkelig-

hed var særdeles velhavende.

Agnes Hansen er bisat på Måløv Kirkegård, hvor der er sat en gravsten i græsarealet.
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Stor arv til CFF

Mindeord om Agnes Marianne Anna Hansen
AF PETER FRISTRUP JENSEN

des livs sparsomlighed igennem CFF's arbejde kommer til gavn for

de, der er ramt af Cystisk Fibrose-sygdommen.

Vi havde ingen viden om, at Agnes M. A. Hansen havde beslut-

tet, at vi skulle modtage disse penge, før vi fra eksekutor modtog

den for CFF utroligt glædelige meddelelse.

Efterfølgende blev vi klar over, at Agnes M. A. Hansen i en årræk-

ke havde fulgt en CF-patients opvækst, som det er beskrevet i

efterfølgende mindeord, skrevet af CFF's tidligere mangeårige

næstformand, Peter Fristrup Jensen.

Bjarne Hansen, fmd.



CF-Foreningen har siden 1982 afholdt et

årligt julemarked for at samle penge til

bekæmpelsen af cystisk fibrose. Julemarke-

det afholdes altid fredag og lørdag umid-

delbart før første søndag i advent i

Helligåndshuset ved Helligåndskirken på

Strøget i København, og begge dage er der

åbent kl. 10-19.

På julemarkedet er der salg af juleartik-

ler fra en række boder. Granbodens arbej-

dende værksted producerer juledekoratio-

ner, adventskranse, dørdekorationer og

juletræspynt. 

Kunstboden sælger kunsthåndværk af

forskellig art herunder mange træskærerar-

bejder, og i Juleboden sælges julepynt,

småkager, konfekt, syltetøj o.m.m. Fiske-

dammen giver de yngste gæster mulighed

for at prøve lykken, og i Tombola'en er der

spændende præmier til såvel voksne som

børn samt daglig udtrækning af en større

nittegevinst. Og i Julecaféen kan man købe

kaffe, te, kakao, gløgg, æbleskiver, frisk-

smurte sandwich ved frokosttid samt lag-

kager mm – og alt til de rigtige priser.

Julenisser på Strøget er en meget vigtig

del af julemarkedet. I de flotte julekosty-

mer og med reklameskilte skaber de jule-

stemning på Strøget udenfor Helligånds-

kirken, når de uddeler karameller til bør-

nene – og med løbesedler "lokker" kun-

derne ind på julemarkedet. Fra tidligere år

ved vi, at dette sikrer en jævn strøm af kun-

der ind til julemarkedet. Derfor er det af

stor betydning for os at have Julemænd /

Nissedamer på Strøget hele dagen – og

helst flere ad gangen. 

Det er derfor ikke et øjeblik for tidligt at

begynde at tænke juletanker, og vi håber,

mange allerede er i gang med:

– at sy/strikke/fremstille julepynt, nisser

mm. til salg i boderne,

– har planer om at besøge forretninger i

deres hjemby og spørge, om de vil skæn-

ke gevinster til  tombolaen og fiskedam-

men,

– planlægge at tage et par fridage, så man

kan  melde sig til "Julenisse-listen" og tage

en tørn eller flere i løbet af de to dage,

– eller vil tilbyde sig som hjælper i boder-

ne, cafeen og tombolaen, så alle kan få

mulighed for et pusterum engang imellem,

– og måske nogle har en god idé til at skaf-

fe gran og halvfabrikata til Granbodens

arbejdende værksted,

– og også nogle, som vil tilbyde at bruge

deres kreative emner til at fremtrylle jule-

dekorationer til salg til de mange kunder

på julemarkedet.

Vi er taknemlige for al hjælp til julemar-

kedet og glæder os til at høre fra jer i de

kommende måneder. Ring gerne til CF-

sekretariatet tlf. 8667 4422 eller send en

e-mail til julemarked@cff.dk.
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Skandinavisk 
Cystisk Fibrose 
Azithromycin 

Studie
Resumé: 

Projektet er Skandinavisk med deltagelse af CF-centre i Sverige, Norge og Danmark. 
Formålet er at undersøge, om behandling med zitromax sammen med colistin og ciproxin kan
udskyde tiden til næste pseudomonas-infektion i luftvejene hos CF-patienter (Cystisk Fibrose).

2 behandlinger sammenlignes: 3 ugers inhaleret colistin og ciproxin som tablet eller mikstur
suppleret med henholdsvis zitromax og placebo. Behandlingen er dobbeltblindet; hverken

behandler eller deltager ved, om der gives zitromax eller placebo.

Udover tiden til næste forekomst af pseudomonas i luftvejssekretet, undersøger projektet evt.
forskelle i lungefunktion, højde og vægt, forekomst af resistens, evt. udvikling af forhøjede

pseudomonas-antistoffer og om næste infektion er med samme eller en ny pseudomonas-stamme.

Projektet strækker sig over de næste 5 år, og der er brug for 250 deltagere. Så mange CF-patienter
i Norden som muligt tilbydes forundersøgelse til projektet.

CF-centrene har ingen økonomisk interesse i at deltage i projektet, der sponsoreres af den
Amerikanske CF-forening og af Pfizer, der donerer zitromax og placebo.

Projekt/kontaktsygeplejerske
CF-center Rigshospitalet, Louise Falk-Lauritsen, telefon 29895063
CF-center Skejby, Irma Thorsen, telefon 89496781



Baggrund: Ved CF kan man få luftvejs-infektion med pseudomonas aeruginosa. I starten er infektionen i en periode forbi-
gående (intermitterende). På et tidspunkt kan infektionen blive kronisk (vedvarende) hvis den ikke behandles. Herefter er
det næsten umuligt at fjerne bakterierne med antibiotika. Ved forbigående infektion, kan antibiotika fjerne bakterierne fra
luftvejene og udskyde etablering af kronisk infektion. Hvilke antibiotika der gives, og hvor længe man behandler, varierer
fra CF-center til CF-center. I dette studie gives som "basis-behandling" inhaleret colistin og tablet-behandling ciproxin (eller
mikstur), som siden 1989 er anvendt til behandling af disse infektioner hos CF-patienter i København. 

Azithromycin bruges ved behandling af kronisk pseudomonas-infektion, og kan medføre forbedring eller stabilisering af
lungefunktionen, forbedret ernæringstilstand og færre episoder med akut forværring af tilstanden. Mange patienter er
behandlet i flere år uden væsentlige bivirkninger. 

Årsagen til azithromycins effekt er ikke helt klarlagt. Azithromycin kan hæmme bakteriernes kommunikation, quorum
sensing. (Bakterierne ændrer adfærd, når antallet er tilstrækkelig stort, og ændrer sig, så de ligger indkapslet i biofilm (en
slimkapsel, der beskytter bakterierne) Når dette sker, kaldes bakterierne mucoide.) Mucoide pseudomonas aeruginosa er
ofte et tegn på kronisk infektion. Azithromycin har også en effekt på immunforsvaret, så betændelses-reaktionen i lunger-
ne hæmmes. Den nærmere mekanisme for dette kendes ikke.

Det skal undersøges, om supplerende behandling med azithromycin kan bevirke, at der går længere tid inden pseudo-
monas næste gang dukker op i luftvejene hos den samme patient, i forhold til behandling med colistin og ciproxin uden
azithromycin.

Formål: At sammenligne to behandlinger for forbigående pseudomonas-infektion hos CF-patienter:
A) Inhaleret colistin og tablet (mikstur)-behandling med ciproxin sammen med tablet (mikstur)-behandling med azithro-

mycin
B) Inhaleret colistin og tablet (mikstur)-behandling med ciproxin sammen med tablet (mikstur)-behandling med place-

bo.
Begge behandlinger gives i 3 uger.
Sammenligningen vil ske ved at undersøge:
- Tiden til næste forekomst af pseudomonas aeruginosa i luftvejssekretet
Desuden: 
- Eventuelle forskelle i vægt, højde og lungefunktion imellem de to grupper; 
- Eventuelle forskelle i resistens og forekomst af mucoide pseudomonas fundet efter behandlingen i de to grupper
- Undersøgelse af, om fornyet infektion skyldes samme eller en ny pseudomonas
- Eventuelle forskelle i niveau af pseudomonas-antistoffer ved studiets afslutning
Studiets udformning: Studiet er placebo-kontrolleret – eneste forskel i pseudomonas-behandlingen mellem de to grup-

per er azithromycin, som sammenlignes med placebo. Placebo-medicinen fremstilles af Pfizer, og er i smag og udseende
magen til zitromax tabletter og mikstur. 

Studiet er dobbelt-blindet: Hverken deltager eller CF-centrenes personale ved, om deltageren får placebo eller aktivt stof.
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Kriterier for at deltage: 
Man kan deltage i studiet hvis man:
1) Har Cystisk Fibrose – dvs. kendte CF-mutationer i genet og/eller positiv svedtest
2) Har skrevet under på at ville deltage efter mundtlig og skriftlig information
3) Følges i et Skandinavisk CF-center og ikke har kroniske luftvejsinfektioner. Man må gerne tidligere have haft forbigående

pseudomonas-infektion
4) Fertile, seksuelt aktive kvinder skal anvende sikker prævention under deltagelse i studiet og yderligere 2 uger efter

ophør med behandling.
Man må ikke deltage i studiet hvis man:
1) Har haft fund af P. aeruginosa indenfor de sidste 3 måneder
2) Har kronisk lungeinfektion forårsaget af Achromobacter xylosoxidans, Burkholderia, Stenotrophomonas maltophilia eller

Pandoraeae apista. Kronisk infektion defineres som nedenfor
3) Har kronisk lungeinfektion forårsaget af P. aeruginosa. (Vedvarende forekomst af bakterierne i luftvejssekretet i ½ år,

og/eller forhøjede antistoffer mod den pågældende bakterie)
4) Tidligere har haft infektion med P. aeruginosa resistent for colistin eller ciproxin
5) Tidligere har deltaget i et pseudomonas-vaccinations-studie, eller er aktiv deltager i et andet studie om pseudomonas-

behandling.
6) Er under 1 år gammel
7) Er gravid eller ammer, eller ikke vil anvende sikker prævention under med undersøgelsen
8) Har svært nedsat lever- eller nyre-funktion. (Bedømmes af det enkelte CF-center ud fra blodprøvesvar)
9) Er allergisk overfor et af de antibiotika, der anvendes i studiet
10)Er under 8 år og har CF-søskende i hjemmet

Studiet – besøg for besøg:
Screening: Alle, der opfylder ovenstående kriterier, er potentielle deltagere. 

Ved screening indhentes informeret samtykke efter mundtlig og skriftlig information. Det vurderes, om ovenstående kri-
terier er opfyldt, og om det er relevant at foretage graviditetstest og diskutere sikker prævention. Navn, køn og fødsels-
dato/cpr-nummer registreres, og screenings-nummer tildeles. Der tages kopi af evt. lungefunktionstest og der tages
blodprøver: pseudomonas-antistoffer, levertal, nyretal, infektionstal og blodprocent. Om muligt sker dette ved allerede plan-
lagt årskontrol af blodprøver. Tidligere pseudomonas-infektion og evt. CF-følgesygdomme registreres.

Efter screening fortsætter hyppigheden af mikrobiologisk undersøgelse af luftvejssekretet som vanligt: dvs. hver eller
hver anden måned, afhængigt af det enkelte centers procedure.

Opstart / lodtrækning: Ved første fund af pseudomonas i luftvejs-sekretet efter screening bliver deltager kontaktet af sit
CF-center med henblik på lodtrækning til projektet. Alle deltagere starter colistin og ciproxin samt zitromax eller placebo.
Colistin og ciproxin skal hentes på apoteket som vanligt. Studie-medicinen (zitromax eller placebo) tilsendes fra CF-cente-
ret sammen med et skema til registrering af evt. bivirkninger i forbindelse med studiet. 

OBS: Det er vigtigt at gemme al ubrugt medicin og tom emballage fra projekt-medicin, colistin og ciproxin, da det skal
tælles op efter endt behandling.

På CF-centeret registreres højde, vægt og lungefunktion fra deltagers sidste kontrol-besøg, og deltagelses-kriterier vur-
deres igen. Al øvrig CF-behandling registreres.

Efter endt behandling: Besøget skal finde sted senest 2 uger efter afslutning af de 3 ugers behandling. Ved besøget regi-
streres evt. bivirkninger. Udleveret medicin tælles op (studie-medicin, ciproxin og colistin) og der tages blodprøver til kon-
trol af lever- og nyretal, infektionstal og blodprocent samt pseudomonas-antistoffer. Højde, vægt og lungefunktion noteres.

Skema til registrering af bivirkninger kommer med deltager hjem igen og medbringes ved næste kontrol-besøg.
OBS: Fra endt behandling frem til næste fund af pseudomonas skal luftvejs-sekretet undersøges hver måned i alle cen-

tre.
Afslutning af studiet: Deltagelse i studiet afsluttes ved næste fund af pseudomonas i luftvejs-sekretet. Højde, vægt og

lungefunktion registreres for det ambulante besøg, hvor pseudomonas blev fundet. Deltager indkaldes til afsluttende blod-
prøve – pseudomonas-antistoffer. Blodprøven kan tages ved næste kontrol-besøg i CF-centeret.

P. aeruginosa fundet ved opstart og afslutning i studiet sendes til mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet i København
til nærmere undersøgelser.
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Opbygningen af vores lunger kan sammenlignes med et stort for-

grenet træ, der er vendt på hovedet. Øverst har man de store luft-

veje (stammen), og nederst har man de små bronkier, der ender

i alveolerne (de små tynde grene på træet).

Lungerne består kort beskrevet af to systemer, nemlig det øvre

system og det nedre system. Det øvre system består af luftrøret

og de store og små bronkier, hvis funktion er at lede luften frem

og tilbage. Det nedre

system består af alveo-

lerne, hvor selve luft-

skiftningen til og fra

blodet foregår.

Overfladen af cellerne i lungerne er dækket af et lag vand. 

Ovenpå vandlaget ligger et lag mucus (slim, sekret), som fan-

ger bakterier, der forvilder sig ned i lungerne. I vandlaget står de

små cilier (fimrehår) og bølger frem og tilbage i en jævn rytme

som søgræs i vandet. Ciliernes bølgebevægelser skubber mucus,

der flyder i vandlaget mod de store luftveje, så man automatisk

renser luftvejene og kommer til at hoste, når det er nødvendigt.

Ved CF er vandlaget derimod meget tyndere end hos personer

uden CF. Cilierne kan derfor ikke arbejde optimalt pga. af den lave

vandstand, og laget af sekret (mucus) ligger på det nærmeste oven-

på cilierne og presser dem ned. Fordi vandlaget er utilstrækkeligt,

bliver sekretet heller ikke fortyndet som hos personer uden CF. Det

bliver sejt og tyggegummiagtigt. Dermed giver sekretet gode

vækstbetingelser for bakterier, som bliver 'fanget' i det. Det bety-

der også, at eksempelvis bakterier ikke bliver fjernet på samme

effektive måde som hos ikke-CF-patienter. Bakterierne har gode

vækstbetingelser i sekretet. De sætter sig fast og gror i kolonier

og spreder sig i luftvejene. 

Da man i 1989 fandt (klonede) CF-genet, gav man det tilhøren-

de genprodukt – det protein, som CF-genet koder for, – navnet CFTR

(Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator protein). Betegnelsen CFTR

dækker over den korrekte version af genproduktet, – altså det pro-

tein, som normale mennesker danner naturligt i cellerne, mens det

hos cystisk fibrose-patienter ikke fungerer eller fungerer forkert. 
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Hvad er der galt i CF-lungerne

Forskningsnyt 2007 
fra CFF/US

De følgende artikler er skrevet med udgangspunkt i 2 hovedforedrag fra de såkaldte 'Plenary
Sessions' på den årlige nordamerikanske CF kongres (NACFC), som i 2007 fandt sted i oktober i
Anaheim, CA. 
Første foredrag med titlen: 'From Basic Science to Clinic' blev præsenteret torsdag 4. oktober af
Magarida D. Amarel, Ph.D., der er en internationalt højt anerkendt CF-forsker fra Lissabon i
Portugal. I foredraget blev blandt andet gennemgået seneste nyt indenfor baselforskningen i CF.
Det andet foredrag med titlen: 'CF-Drug Development: What's New' blev præsenteret fredag 5.
oktober 2007 af Felix Ratjen, M.D., Ph.D., fra Toronto, Ontario i Canada. I foredraget gennemgås
blandt andet en række af de medicinalprodukter, der er under udvikling til behandling af CF –
og medicinalprodukter, der allerede er på markedet.
Foredragene kan også ses på internet på adressen http://www.cff.org/research/2007NACFC



Der er (pr. marts 2007) rapporteret 1.546  forskellige mutationer

(defekter i arveanlægget) for CF. 

Et barn kan kun fødes med CF, hvis det har to mutationer, en fra

hver af forældrene.

Hyppigheden af de forskellige mutationer varierer verden over alt

efter folkeslag. 70 % af alle CF-patienter i verden har deltaF508 som

en af de to mutationer, der giver sygdommen. I Danmark har 87,2

% af CF-patienterne deltaF508 som den ene mutation, mens ande-

len i Norge er 66,7 %, i Sverige er det 73,3 % og i Tyskland 70,7

%. I Frankrig er det 60,3 % for hele landet, mens andelen i det vest-

lige Frankrig er helt oppe på 81,2. I Israel har kun 32,2 % deltaF508-

mutationen, mens stort set alle CF-patienter på Færøerne har denne

mutation. Der er således stor variation fra land til land. Variationen

bestemmes af landets demografi og ikke mindst geografi. 

De 1.546 forskellige mutationer, der kombineret som par bety-

der, at en person har cystisk fibrose, er klassificeret i 5 muta-

tionsklasser. 

Alle mutationerne er kendetegnet ved reduceret eller manglen-

Basaldefekten ved CF handler i korte træk om, at fejlen i pro-

duktionen af CFTR-proteinet forårsager, at der er ubalance i trans-

porten af salt og ioner over cellemembranen (fra det indre til ydre

af cellevæggen). Dermed er der underskud af vand  på overfladen

af cellerne. Dette starter en kaskade af lungekomplikationer, som

kendetegner sygdommen. 

Genfejlen (Defective Gene) resulterer i, at CFTR-proteinet ikke

produceres på den rigtige måde (Defective CFTR Protein). Det med-

fører fejl ved overfladen af cellerne i transporten af klorid og ioner

(Abnormal Chloride Permabillity/Alteren Ionic Transport). Afledt af

dette er der ikke tilstrækkeligt med vand på overfladen af celler-

ne. Derved får mucus i lungerne en unormal sej og klæbrig sam-

mensætning .Det seje mucus skaber problemer i luftvejene, fordi

det er svært at rense væk (Bronchiol Obstruction) og bliver der-

ved grobund for bakterielle infektioner (Bacterial Infections). De

bakterielle infektioner starter en betændelse (inflammatorisk pro-

ces) i luftvejene, der på længere sigt fører til tab af lungevæv og

dermed tab lungefunktionsniveau (Bronchiectasis + Lung

Insufficiency). Hvis man effektivt skal søge at stoppe kaskaden af

lungekomplikationer ved CF, skal man sætte ind på de tre første

områder – Fejlen i Genet (Defective Gene), Fejlen i CFTR proteinet

(Defective CFTR Protein) og Fejlen ved overfladen af cellerne i trans-

porten af klorid og ioner (Abnormal Chloride Permabillity/Altered

Ionic Transport).

20 NR. 1 • 2008

Kilde: Margarida D Amarel, Ph.D., NACFC 2007

Kilde: Margarida D Amarel, Ph.D., NACFC 2007

Mutationsklasser ved CF

Kilde: Margarida D Amarel, Ph.D., NACFC 2007

de funktion af den såkaldte klorid(Cl-)transport over cellemembra-

nen. De forskellige mutationsklasser (1 til 5) angiver, hvilken fejl-

mekanisme i cellernes produktion af CFTR-proteinet der er tale om. 



I det følgende gennemgåes kendetegnene ved de 5 mutations-

klasser ved CF. De tilhørende billeder illustrerer, hvor dybt i vandet

(i cellen) fejlfunktionen optræder.

Klasse 1-mutationer kaldes også for STOP-mutationer, fordi cel-

lernes produktion af CFTR aldrig bliver påbegyndt pga. fejl i dna-

koden. På engelsk betegnes "Class 1 mutations' som kendetegnet

ved 'Defective Synthesis'. 

Forskning indenfor klasse 1 mutationer retter sig mod at finde stof-

fer, der får cellerne til at ignorere STOP-signalerne i aflæsning af

den genetisk kode, så cellerne vil fortsætte aflæsningen og færdig-

producere CFTR. PTC124 er navnet på et af disse stoffer, som for-

skergrupper i USA, Frankrig og Israel arbejder med. 

De foreløbige resultater viser, at PTC124 øger transporten af klo-

rid over cellemembranen, men at respons-raten (cellernes reaktion

på stoffet og dermed evne til at producere CFTR) varierer alt efter

STOP-mutationstypen. Den israelske forskergruppe under ledelse af

Dr. Eitan Kerem er i øjeblikket i gang med fase 2 forsøg med PTC124.

Klasse 2-mutationer har fejl i produktionsprocessen af CFTR i cel-

lerne. Cellerne producerer CFTR-proteinet, men på grund af fejl i

den såkaldte 3-demintionale form bliver det frasorteret og destru-

eret af cellens eget kvalitetskontrolsystem. På engelsk betegnes

'Class 2 Mutations' som kendetegnet ved 'Defective Processing eller

Defective Traffic'. 

Man kan i grove træk sige, at proteinet ved klasse 2 mutationer

ikke er modnet og foldet på den rigtige måde inde i cellen. Billedligt

talt er proteinet umodent som en grøn tomat, men cellernes kon-

trolsystem er designet til kun at genkende en moden rød tomat.

Hertil kommer, at proteinet ikke har den korrekte form. Det pas-

ser populært sagt som en firkantet klods i et rundt hul. Et korrekt

CFTR-protein er i sig selv en kompleks struktur at folde. Et ukor-

rekt CFTR-protein, der også indeholder delF508, er endnu sværere.

Forskningen indenfor denne mutationsklasse retter sig derfor mod

at forstå cellernes kvalitetskontrolsystem og finde stoffer, der sny-

der kontrolsystemet således, at det tillader det umodne og ikke-

korrekt foldede CFTR protein i at nå ud til overfladen af cellen, fordi

det her vil virke delvist til gavn for patienterne, selv om det er

behæftet med fejl. Et stof kaldet VX-325 lader til at kunne få delF508

CFTR-protein ud til overfladende af cellerne, sandsynligvis fordi det

retter foldningen af proteinet.

Ved klasse 3-mutationer godkender cellernes kontrolsystem det

defekte CFTR-protein, og det placeres på rette sted ved kloridka-
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nalen i cellemembranen. Defekten i proteinet betyder imidlertid,

at det ikke reagerer på de stoffer ved overfladen af cellen, der sti-

mulerer proteinet til at åbne og lukke (regulere) kanalen, som det

skal. På engelsk betegnes 'Class 3 Mutations' som kendetegnet ved

'Defective Regulation' .

Det har vist sig, at den mest udbredte mutation, deltaF508, der

er klassificeret som en klasse 2-mutation, rent faktisk også skal inklu-

deres i gruppen af klasse 3-mutationer. Grunden hertil er, at delta

F508 har fejl i den såkaldte trafik af CFTR-proteinet og derfor er kate-

goriseret som en klasse 2-mutation, men den har også fejl i regu-

leringen af kloridkanalen og er dermed også en klasse 3-mutation. 

Klasse 4-mutationer er en lille gruppe af mutationer, hvor det

defekte CFTR-protein slipper forbi kontrolsystemet og når ud til cel-

lemembranen, hvor det fungerer delvist, – der ledes ikke en til-

strækkelig strøm af klorid-ioner gennem kanalen. På engelsk

betegnes de som 'Class 4 Mutations' – kendetegnet ved 'Defective

Conductance'.

Forskningen indenfor mutationsklasserne 3 og 4 sigter mod at

påvirke og stimulere kloridkanalen. For klasse 3-mutationerne er

det et spørgsmål om at få kanalen til at åbne sig. For klasse 4-

mutationerne drejer det sig om at øge transporten (gennem-

strømningen) af ioner over cellemembranen gennem kanalen via

en række kemiske stoffer, der kaldes potentiatorer (potentiators).

Vertex VX-770 er en lovende potentiator, der retter sig mod CF-

mutationen G551D, og som i øjeblikket er i fase 2-forsøg. 

Endelig er der klasse 5-mutationer. De er relativt sjældne, men

her lykkes det faktisk cellerne at producere en lille mænge nor-

malt CFTR-protein. På engelsk betegnes de som 'Class 5 Mutations'

– kendetegnet ved 'Reduced Protein Synthesis eller Quantity'.

Forskningen indenfor klasse 5-mutationerne retter sig derfor mod

at finde stoffer, der kan stimulere ekstra produktion af det korrek-

te CFTR protein i cellerne samt finde stoffer, der kan stimulere CFTR

ved kanalerne gennem cellemembranen ud til overfladen af cel-

lerne i lungerne. 

Genterapi – Den ultimative løsning 
for alle mutationsklasser
Genterapi retter sig mod alle 5 mutationsklasser indenfor CF. Det

handler i korte træk om at indføre en normal kopi (cDNA) af CFTR

genet i cellerne i lungerne, så cellerne begynder at producere en

korrekt version af CFTR proteinet. Dermed retter man basaldefek-

ten ved CF og undgår hele den før omtalte kaskade af komplika-

tioner i lungerne som følger basaldefekten. 

Der forskes som udgangspunkt i to former for vektorer til at afle-

vere/transportere CF-genterapien til rette sted i cellerne: Virus vek-

torer og Liposome vektorer. Virus vektorer er særdeles effektive til

at aflevere det korrekte gen på rette sted i cellerne, men desværre

fremkalder de fleste virusvektorer en reaktion fra kroppens immun-

forsvar, så behandling ikke ken gentages, . Liposome vektorer er

ikke giftige for menneskets organisme, men de er til gengæld ikke

super-effektive til genterapi, fordi kun en relativt lille del af cDNA

(det korrekte gen) når frem til cellekernerne og fungerer optimalt.

De mest lovende genterapiforsøg foregår i øjeblikket i England

under det såkaldte UK CF GENE THERAPY CONSORTIUM. Her plan-

lægger man genterapiforsøg med 100 egnede CF-patienter over

12 år og ska strække sig over 12 måneder. Halvdelen af patien-

terne vil få genterapibehandling, men den anden halvdel vil få pla-

cebobehandling (behandling med et ikke-virksomt stof).  Læs også

artiklen: 'Update om Genterapi' fra CF-blad 1/2007.

Kilde: Margarida D Amarel, Ph.D., NACFC 2007
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Forsknings- og udviklingsarbejde med at frembringe nye og bedre

lægemidler er en lang, dyr og stramt reguleret proces. Det tager

typisk 10-12 år og koster op til 6 mia.kr. at udvikle et nyt læge-

middel. I USA er der generelt set flere ressourcer til stede og bed-

re vilkår for lægemiddelforskning. USA har derfor overhalet Europa

som verdens førende udvikler af nye og bedre lægemidler. I dag

bliver 8 ud af 10 lægemidler således udviklet i USA. I 1980 blev

8 ud af 10 lægemidler udviklet i Europa. Kun ca. 5-10 % af alle

lovende produkter ender som lægemidler til behandling af pati-

enter. 

Alle nye lægemidler til behandling af sygdomme skal være god-

kendt af myndighederne i de respektive lande. I Danmark sker god-

kendelsen af Lægemiddelstyrelsen. Denne godkendelse kan kun

ske på baggrund af kliniske forsøg, der dokumenterer tilstrække-

lig høj effekt og sikkerhed. 

Der stilles høje internationale krav til denne dokumentation, der

blandt andet viser, hvordan menneskekroppen optager og udskil-

ler det givne lægemiddel, og om forhold som alder, køn og race

betyder noget for lægemidlets virkning. De kliniske forsøg vil også

give dokumentation for lægemidlets virkning, hvis det gives sam-

men med andre lægemidler (interaktioner) samt sammenholde

virkningen af det nye lægemiddel med virkningen af placebo (et

ikke virksomt stof) eller allerede eksisterende lægemidler.

Kliniske forsøg af nye lægemidler sker i flere faser:

Pre-kliniske forsøg
Afprøvning af stoffer, der har potentiale til at blive udviklet til egent-

lige lægemidler, i laboratorium og dyreforsøg. 

Fase 1
Det nye lægemiddel gives til en lille gruppe unge og raske perso-

ner. Forsøg i fase 1 skal undersøge, hvordan lægemidlet virker i

menneskekroppen. Man begynder med en lille dosis, som gradvist

kan øges.

Fase 2
Lægemidlet gives til patienter med den sygdom, som det skal vir-

ke mod. I denne fase klarlægges forholdet mellem dosis og virk-

ning, således at der opnås bedst mulig virkning med færrest mulig

bivirkninger.

Fase 3
I denne fase undersøges lægemidlet på en stor gruppe patienter

– helt op til 10.000 patienter kan deltage i forsøget. Formålet er

at vise, at lægemidlet har den ønskede helbredende eller lindren-

de virkning på den givne sygdom, og at bivirkningerne er accep-

table. Efter afslutning på fase 3 kan

lægemidlet godkendes til behandling og

markedsføres.

Fase 4
Selv når det nye lægemiddel er godkendt

til salg og er kommet i handlen, forsætter

man med at undersøge lægemidlet. Blandt

andet undersøges effekten i forhold til

andre lægemidler, der virker mod samme

sygdom. Der bliver desuden hele tiden ind-

samlet information om bivirkninger af

lægemidlet.

For at dokumentere, at et nyt lægemid-

del virker, er det ofte nødvendigt at sam-

menligne lægemidlets virkning og bivirk-
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ninger med placebo (uvirksomt stof). Dette skyldes, at man fra for-

skellige undersøgelser ved, at behandling med placebo i sig selv

kan give anledning til forbedringer eller forværringer i patientens

tilstand samt fremkalde bivirkninger (placeboeffekt). Hvis der i for-

vejen findes lægemidler til behandling af den aktuelle sygdom, vil

man oftest vælge at sammenligne med dette lægemiddel i stedet

for at have en placebo-gruppe.

Sammenligningerne foretages dobbeltblindt, hvilket vil sige, at

hverken patient eller læge er vidende om den aktuelle behand-

ling. Sammenligningspræparaterne er identiske af udseende og er

forsynede med en kode. Først når forsøget er afsluttet, gøres resul-

tatet op, og først til sidst brydes koden. 

Dobbeltblinde forsøg anvendes også, når man ønsker at vurde-

re, om et lægemiddel er mere virkningsfuldt og har færre bivirk-

ninger end et tilsvarende præparat, der allerede er på markedet.

De fleste forsøg er randomiserede, det vil sige, at det er helt

tilfældigt (en slags elektronisk lodtrækning, der afgør), om man får

den ene eller den anden behandling i forsøget."

Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Novartis og Lif
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The CFF US Pipeline
Hovedparten af lægemiddelforskningen indenfor Cystisk Fibrose

sker i USA under den amerikanske CF Foundation (CFF/US) i sam-

arbejde med en lang række medicinalvirksomheder. I 2003 havde

CFF/US godt 600 CF-patienter i kliniske forsøg. I 2006 var antallet

steget til 3000, og i 2009 forventer man at have godt 9.000 pati-

enter med i kliniske forsøg.

Nedenstående illustration fra den amerikansk CF-kongres 2007

er en oversigt over de produkter, der er udviklet eller er under

udvikling af CFF/US i samarbejde med forskellige medicinalvirk-

somheder. I det følgende beskrives de medicinalprodukter, der

knytter sig til de respektive grupper.

Kilde: Felix Ratjen, M.D., Ph.D., NACFC 2007

Genterapi
Ved genterapi håber man at kunne indføre en korrekt version af

CF-genet i cellernei  lungerne ved eksempelvis inhalationsterapi

og derved opnå, at CF-lungerne fungerer normalt, så man kan eli-

minere alle lungekomplikationer ved sygdommen.

Compacted DNA (PLASmin™) – Copernicus Therapeutics. Begrebet

'Compacted DNA' dækker over DNA, der koder for normal CFTR

uden brug af virus til indføring af genet i cellerne i luftvejene. Fase

1 forsøg har vist ændring af kloridforholdene i næsen, men der er

ikke bevis på udtryk af genet (genet er ikke virksomt). Man for-

søger at reformulere genproduktet før nye kliniske forsøg. Britiske

forsøg med genterapi lader til at være mere succesrige.

CFTR korrektion (CFTR Modulation/
Protein Assist, Repair)
Terapien sigter mod at korrigere funktionen af det defekte CFTR

protein ved at tillade, at klorid og natrium (salt) at flytte sig ind-

vendig i cellerne i lungerne og andre organer. 

PTC 124 (PTC Therapeutics) – PTC 124 er et nyt stof baseret på små

molekyler, der får cellerne til at ignorere Stop-signalerne i pro-

duktionsprocessen af CFTR, så cellerne færdigproducerer CFTR. ET

fase 2 forsøg i USA og Israel har vist positive resultater, men for-

søgene viser også, at ikke alle Stop-mutationer har samme effekt

af behandlingen.

VX-770 (Vertex Pharmaceuticals) – VX-770 er et nyt stof i gruppen



af såkaldte "potentiatorer" der påvirker CFTR proteinet og sigter

mod at øge gennemstrømningen af CFTR over cellemembranen via

kloridkanalen. Fase 2 forsøg er afsluttet med lovende resultater. 

Curcumin (Gurkemeje) (Seer Pharmaceuticals) – Retter den unor-

male proces (bearbejdelse) af CFTR i cellerne. Curcumin synes at

kunne påvirke nogle stammer af CF-mus, men ikke alle. Et fase 1

forsøg med CF-patienter viste ingen korrektion af CFTR. Et følge-

studie med højere dosis koncentration forsøger at afdække dette.

GSNO (Nitrox, LLC) – S-Nitrosoglutathione niveauet af stoffet GSNO

er lavt i CF-lunger. GSNO har vist sig at kunne forbedre transpor-

ten af deltaF508 CFTR ved test af cellekulturer. Resultaterne gæl-

der dog ikke for alle mutationer. Nitrox LLC udvikler GSNO til

inhalation ved CF og er ved at etablere pre-kliniske studier om sik-

kerhed og formulering af stoffet.

CFTR 'Modulators' (Vertex and UCSF) – Dette er CFF/US støttede

high-throughput screening programmer, der i laboratorier søger at

identificere stoffer til at korrigere den såkaldte trafik af CFTR (cor-

rectors) og stoffer, der forbedrer CFTR ion transporten (potentia-

tors) over cellemembranen. Stofferne fra Vertex er på vej i såkaldt

præ-klinisk analyse. 

Salttransport (Restore Ion Transport)
Forskningen søger at finde stoffer, der fortynder det seje sekret i

CF-lungerne ved at påvirke (genoprette/forbedre) mængden af salt

(natrium og klorid) på overfladen af cellerne i CF-lungerne.

Denufosol (Inspire Pharmaceuticals, Inc.) – Denufosol er et stof til

at forbedre ion transporten over cellemembranen gennem andre

kanaler end den såkaldte klorid-kanal. Fase 2 forsøg for at bestem-

me effekten af stoffet målt på lungefunktion hos CF-patienter er

afsluttet. Fase 3 forsøg er påbegyndt. Forventningerne til stoffet er

relativt store, og det vil med sandsynlighed kunne bruges af alle

mutationstyper.

SPI-8811 (Sucampo Pharmaceuticals, Inc.) – Oral agent (tabletbe-

handling), der menes at kunne transportere klorid gennem andre

kanaler end den defekte kloridkanal. Fase 2 forsøg er indledt med

30 patienter for at teste sikkerhed og effektivitet af stoffet.

Parion 552-02 (Parion Sciences, Inc., Parion Sciences, støttet af

CFF/US) – Antages at korrigere ion transporten ved at påvirke den

unormale optagelse af natrium i cellerne. Fase 2 forsøg med CF-

patienter er gennemført. Planer om yderligere fase 2 forsøg.

Moli (Lantibio, Inc.) – Inhaleret Moli1901 er designet til at søge at

korrigere transporten af ioner gennem klorid kanalen i CF-celler-

ne. Fase 1 forsøg har dokumenteret, at stoffet er sikkert. Placebo

kontrolleret fase 2 forsøg i Europa har vist, at højeste dosis med

stoffet påvirker lungefunktionen positivt.

Sekret regulering (Mucus Regulation)
Disse behandlinger er allerede tilgængelige for CF-patienter ver-

den over, og flere studier søger at evaluere produkternes effekt

og evne til at fortynde og lette oprensningen af sekret fra CF-lun-

ger på alle CF-patienter.

Pulmozyme (Genentech) – Pulmozyme blev i 1993 godkendt af

FDA (den amerikanske lægemiddelstyrelse) til inhalationsbehand-

ling ved CF. 1994 blev stoffet tilbudt som etableret behandling 

til CF-patienter og bruges i dag af mere end 18.000 patienter i

USA. Pulmozyme er også godkendt til inhalationsbehandling hos

børn.

Hypertonisk Saltvand 7 % – Et australsk studie støttet af CFF/US

har vist, at inhalation med 7 % hypertonisk saltvand er sikkert og

effektivt til at hjælpe med sekretoprensning blandt voksne CF-pati-

enter. Saltet skaber en såkaldt osmotisk effekt ved at trække vand

ud fra cellerne på overfladen i lungerne. Derved øges laget af vand

oven på cellerne, så sekretet fortyndes og flyder bedre. Sikkerhed

og effektivitet ved 7 % saltvandsinhalationer testes nu på børn

med CF.

Anti-inflammation
Anti-inflammatoriske medikamenter studeres for at afdække deres

evner til at reducere inflammationen (betændelsestilstanden) i CF-

lunger.

Oral N-acetylcysteine (BioAdvantex Pharma, Inc.) – Atioxidant, der

genopfylder niveauet af stoffet glutathione i hvide blodlegemer. Et

placebo kontrolleret 12 ugers studie fra Stanford University viser

fald i mængden af betændelsesceller i lungerne og positive indi-

kationer for påvirkning af lungefunktion.

DHA (Univ. of Massachusetts, CFFT-støttet med forskningslegat) –

Personer med CF lader til at have lavere niveau af DHA, en fedt-

syre som måske er vigtig for at beskytte kroppen mod inflam-

mation. Pilotstudier for at undersøge effekten af DHA tilskud på

120 nydiagnostiserede børn fordelt på 16 CF-centre er iværksat i

2003.

Lav-dosis Methotrexate; Pioglitazone; Hydroxychloroquine –

Behandling med stofferne er godkendt til andre sygdomme end CF.

Et fase 1 forsøg for at afdække om stofferne tolereres og har anti-

inflammatorisk effekt ved CF er ved at blive iværksat.

Simvastatin (ZocorTM) (Merck & Co., Inc.) – En HMG-CoA redukta-

se hæmmer, der øger NO-produktionen i dyrkede CF-celler fra slim-

hinderne. Forskere undersøger, om simvastatin øger produktionen

af NO i udåndingsluften fra CF patienter og øger dannelsen af sig-

nalstoffer meget tidligt i betændelses-processen, og om målinger

af betændelses-niveauet i de øvre luftveje har sammenhæng med

målinger fra de nedre luftveje.
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Inhaleret Glutathione Et fase 1 forsøg er påbegyndt i Tyskland i

midten af 2007.

HE-2000 (Hollis-Eden Pharmaceuticals) – Et hormon, der måske

hjælper til at regulere immunsystemet, der ved CF reagerer vold-

somt på bakterier i CF-lunger. Et oralt immun-regulerende hormon

testes i præ-kliniske forsøg.

Anti-infektion
Følgende stoffer undersøges for deres evne til at reducere lunge-

infektioner ved CF.

TOBI (Novartis Pharmaceuticals) – Tobi blev godkendt til inhalati-

on mod kronisk pseudomonas infektion i 1998. Produktet anven-

des i dag af mere end 15.000 CF-patienter verden over. Tobi's effekt

som behandling mod første tegn på pseudomonas evalueres i et

fase 4 studie, som blev påbegyndt i slutningen af 2004

Azithromycin (Pfizer, Inc.) – Azithromycin blev introduceret i 2002

og har en dokumenteret positiv virkning på patienter med kronisk

pseudomonas infektion. Det er ikke afdækket, hvor stor en del af

den positive effekt, der skyldes stoffets antibiotiske egenskaber,

og hvor stor en del af effekten der skyldes dets anti-inflammato-

riske egenskaber. Nye studier undersøger, om Azithromycin også

har positive effekter for patienter uden kronisk infektion. Under-

søgelsen omfatter 350 patienter uden kronisk pseudomonas infek-

tion over en periode på 12 måneder.

Aztreonam (Gilead Sciences) – Inhalationsformulering af et anti-

biotikum, der har været anvendt som intravenøst præparat mod

kronisk pseudomonas infektion gennem mange år. Fase 3 forsøg

er afsluttet. Forventes på markedet i 2008/09

TIP (TOBI inhalations Pulver (powder)) (Novartis Pharmaceuticals)

– Tørstof formulering af TOBI. Fase 3 forsøg er indledt i 2006. TOBI

blev introduceret som inhalationsterapi mod kronisk pseudomonas

infektion i 1998. TOBI har været anvendt som behandling 2 gan-

ge daglig i 28 dage og bruges i dag af patienter verden over. Nu

undersøger man effekten af en behandlingsperiode på 56 dage.

Effekten af TOBI undersøges også sammen med antibiotikum

Ciprofloxacin overfor kronisk pseudomonas-patienter, set i forhold

til behandling med TOBI alene.

Bayer-Inhaled Ciprofloxacin (Bayer Schering Pharma) Inhalations

formulering af antibiotikum Ciprofloxacin, der har været brugt til

behandling af kronisk pseudomonas infektion siden slutningen af

1980'erne. Fase 2 forsøg er undervejs i Tyskland.

SLIT-amikacin (Transave, Inc.) – En liposome formulering (opløs-

ning i små fedtperler) af antibiotiotikum Amikacin. Studier på dyre-

forsøg har vist, at stoffet reducerer påvirkningen af pseudomonas

infektion i CF-lunger.

MP-610.205 (MPEX Pharmaceuticals, Inc.) – En hæmmer af pum-

per i bakteriernes cellevæg, der måske øger effektiviteten af anti-

biotika ved behandling af kroniske og akutte luftvejsinfektioner ved

CF. Et fase 1b-forsøg har ikke vist tegn på sikkerhedsproblemer ved

CF patienter.

Kalobios KB001 (Kalobios Pharmaceuticals) – Et fase 1 klinisk for-

søg er indledt for at teste sikkerheden ved dette antistof til behand-

ling af kronisk pseudomonas infektion ved CF.

Pseudomonas Vacciner – Flere medicinalvirksomheder har præ-

kliniske forsøg med pseudomonas vacciner. Udviklingen af Berna

Biotech's vaccineprodukt, der var i fase 2 forsøg, lader vente på

sig, fordi stoffet ikke har vist tilfredsstillende effekter.

Colobreath (Forrest Laboratories, UK) Tørstof version af antibioti-

kum Colistin, som har været brugt til inhalation mod pseudomo-

nas siden 1987. Fase 3 forsøg afsluttet august 2007. Kan allerede

fås efter tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.  Markedsføres i 2008.

Lægemidlet er ikke anført på illustrationen, da stoffet ikke er udvik-

let i samarbejde med CFF/US.

Lungetransplantation 
Udvikling af medikamenter der kan forbedre forløbet for lunge-

transplanterede

Inhalation af Cyclosporine (Novartis Pharmaceuticals) – En inhala-

tionsformulering af cyclosporine blev testet i et randomiseret pla-

cebo kontrolleret forsøg på University of Pittsburgh, USA. Gruppen

der modtog behandling med cyclosporine viste signifikant fald i

antallet af døde og udviklingen af kronisk afstødning.

Ernæringstilskud (Nutrional Supplements)
Ernæringstilskud forbedrer kroppens evne til bedre at imødegå

påvirkningen fra CF.

ALTU-135 (formerly TheraCLEC Total; Altus Pharmaceuticals, Inc.) –

Et fase 1 studie har ikke påvist sikkerhedsproblemer for dette

enzympræperat, der ikke er baseret på udtræk af pancreas enzy-

mer fra grise. Fase 2 forsøg er gennemført. Fase 3 forsøg er påbe-

gyndt maj 2007.

Yasoo (Yasoo Health, Inc.) – Antioxidant vitamin formulering i tab-

letform specielt udviklet til CF-patienter. Fase 1 forsøg er gen-

nemført. Fase 2 forsøg planlagt i 2007.
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Correctors og Potentiators er begreber, som man ofte stø-

der på, når man søger viden om ny forskning indenfor CF.

Der er kort fortalt stoffer, der er designet til at genoprette

CFTR funktionen ved CF.

Correctors sigter mod at øge trafikken (transporten)

af CFTR ud til cellemembranen.

Potentiators sigter mod at øge gennemstrømningen

af ioner (salte) over cellemembranen via kloridkanalen ud

på overfladen af cellerne i CF-lungerne.
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Om Correctors og Potentiators

Automatiseret, hurtig og effektiv test af enkeltmolekylers

indvirkning på CF-celler.

Princippet ved High-Throughput Screening er, at man tager

tusindvis af cystisk fibrose-celler og dyrker dem på plast-

plader med vækstmedia, så de har næring til at gro.

Dernæst tager man eksempelvis 100 flasker med hver 100

specialiserede molekyler på basis af såkaldte sektormole-

kyler, hvor man kun har ændret ganske lidt på bindinger-

ne i molekylerne. En dråbe fra hver flaske placeres på

overfladen af CF-cellekulturerne, og man kan så måle, om

der sker ændringer i cellernes evne til at transportere klo-

rid. Hvis der er en reaktion på en af cellekulturerne, tager

man indholdet fra den pågældende flaske og deler ind-

holdet ud i de 100 enkeltkomponenter, som flasken inde-

holder. De 100 enkeltkomponenter deles derefter ud på

100 nye CF cellekulturer, så ender man op med det mole-

kyle, der påvirker kloridtransporten i CF-cellerne. Det hele

er automatiseret og udføres af robotter og computere, så

man på en formiddag kan teste tusindvis af molekylers

indvirkning på CF-cellerne. (Omtalt i CF-blad 4/1999).

High-Throughput Screening



I slutningen af 2006 indledte vi en under-

søgelse af danske lungetransplanterede CF

patienters tilknytning til arbejdsmarked før

og efter lungetransplantationen.

Vi havde en formodning om at de patien-

ter som har været på pension i lang tid før

de blev transplanteret, fortsatte på pension

efter transplantationen. Samt at der mang-

ler vejledning omkring tilbagevenden til

arbejdsmarked. Vi ønskede derfor at under-

søge dette

For at få data henvendte vi os til trans-

plantationsafsnittet på Rigshospitalet, der

foretager alle lungetransplantationer i Dan-

mark. Vi fik en liste over alle transplante-

rede, af den kunne vi se at der var

transplanteret 54 CF-patienter fra 1990 til

dec. 2006 (28 kvinder og 26 mænd). Ud af

dem var 36 i live.

Vi fravalgte de 6 patienter der var trans-

planteret efter 31.06.2006, de var stadig i

rekonvalescensperioden og derfor ikke

aktuelle i vores undersøgelse.

I januar 2007 sendte vi et informationsbrev

til de 30 CF patienter, som var mulige at

inkludere i vores undersøgelse. Her infor-

merede vi om at vi ville lave et telefonin-

terview. En uge efter blev patienterne

ringet op. Vi havde lavet en spørgeguide og

spurgte om skolegang, uddannelse, økono-

miske forhold så som SU, pension og reva-

lidering. Om ansættelsesforhold; fuldtid,

deltid, skånejob og sygemelding. Om for-

holdene efter transplantationen. Og om der

var modtaget vejledning omkring tilbage-

venden til arbejdsmarked, og hvis ikke om

det havde været et ønske om det.

Ud af 30 mulige fil vi 27 interview. (16 kvin-

der 11 mænd). Gennemsnitsalderen på

transplantationstidspunktet var 30 år. Den

yngste var 18, den ældste 45. (Den samme

gennemsnitsalder gælder for den samlede

gruppe af transplanterede CF-patienter.)

Vi delte vores resultater op i følgende emner;

• Uddannelse før transplantationen.

• Tilknytning til arbejdsmarked / pension

før og efter transplantationen

• Vejledning i forhold til at komme tilbage

til arbejdsmarkedet efter transplantatio-

nen.

Vi fik følgende resultater:

Uddannelse før transplantationen.:

16 patienter har 9. eller 10. klasse og ingen

uddannelse.

3 patienter har HF eller gymnasiet, ingen

uddannelse.

8 patienter har fået en uddannelse efter

endt skolegang.

Tilknytning til arbejdsmarked/pension før

transplantationen:

16 patienter modtog førtidspension før

transplantationen. (fra 2-25 år) Alle fortsat-

te på førtidspension efter. Af disse var 4 i

skånejob både før og efter transplantatio-

nen.

5 patienter med tilknytning til arbejdsmar-

ked var kortvarigt på pension, (under 2 år),

omkring transplantationstidspunktet.

2 patienter der var tilknyttet arbejdsmar-

ked, var på sygedagpenge omkring trans-

plantationen. 

4 patienter var i gang med studie på reva-

lideringsydelse, både før og efter trans-

plantationen

Vejledning i forhold til at vende tilbage til

arbejdsmarkedet efter transplantationen:

2 patienter havde modtaget vejledning,

resten havde ikke. Af dem mente 16 at det

havde været værdifuldt, og at de ville have

haft glæde af det. De sidste 9 patienter

mente ikke at det havde ændret deres

situation.

Konklusion
Af vores undersøgelse fremgår det, at de

patienter der har en tilknytning til arbejds-

markedet eller en uddannelsesinstitution

før transplantationen, kommer tilbage igen

efter transplantationen. Uanset ansættel-

sesforhold; Fleksjob, skånejob, revalidering.

De 16 patienter der udelukkende har

grundskole, er stort set de samme, som

gruppen på langvarig pension, vi vil derfor

konkludere at jo længere skolegang samt

uddannelse patienterne har, jo bedre er de

rustet til at komme på arbejdsmarked, både

før og efter en transplantation

Ud fra undersøgelse kan vi se at en stor del

af de patienter der har været på pension i

lang tid både før og efter transplantationen,

er en gruppe af ældre patienter som

næsten automatisk fik tilkendt pension da
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de fyldte 18 år. Der er nu en anden hold-

ning til kronisk syge, det er blevet lettere

at tage en uddannelse under revalidering,

SU eller handicaptillæg. Fleksjob ordningen

har også gjort det muligt at arbejde på ned-

sat tid, og samtidig få fuld løn.

I dag hvor over halvdelen af CF-patienter er

voksne og langt flere får en uddannelse og

et arbejde, vil de sandsynligvis være bedre

klædt på efter en transplantation, set i for-

hold til at få en plads på arbejdsmarked. Det

ved vi ikke noget om i dag, men det kunne

være interessant at undersøge om 5-10 år.

Vi er også klar over at der kan være man-

ge helbredsmæssige årsager til at patien-

terne er på pension. Dette har vi ikke set

på i vores undersøgelse.

Vejledning
Størstedelen af patienterne havde ikke

modtaget vejledning, i forhold til at vende

tilbage til arbejdsmarkedet, hverken fra

kommunen eller sygehuset. Over halvdelen

af patienterne i vores undersøgelse mener

at de ville have haft glæde af vejledning.

Vi synes dette er et vigtigt område at arbej-

de videre med og har en ide om at lave en

folder til patienter som skal transplanteres.

Vi håber også derigennem at kunne skabe

en dialog med kommunen.

Undersøgelsen var et led i en 1 årige-

uddannelse om "Forskning i Praksis- doku-

mentation og udviklingsarbejde". Som Liat

Lund tog i 2006-2007. 

Liat lund er specielt interesseret i at kig-

ge nærmere på området omkring vejled-

ning, og også har arbejdet med dette i sit

praksisforskningsprojekt.

(For interesserede kan projektet læses på

www.dsh-o.dk under praksisforskningspro-

jekter.)

Vores undersøgelse udmundede i en poster

som vi havde med på den europæiske CF

konference i Belek i Tyrkiet juni 2007.

Tak til Doris Thomsen og de patienter der

medvirkede i vores undersøgelse.
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Hvorfor CF-skilejr?
Allerede tidligt i CF-Foreningens (CFF) 40-

årige historie begyndte man at arrangere

ferielejre for at give børn (unge) og foræl-

dre et "pusterum" fra hinanden, da den

omfattende daglige behandling af sygdom-

mens komplikationer betyder, at forældre

og børn i hverdagen er knyttet meget tæt

til hinanden. Primus motor i dette initiativ

var CFF's netop afgåede næstformand,

Peter Fristrup Jensen.

I årenes løb har CFF løbende evalueret og

tilpasset lejrene til de lejrformer, den aktu-

elle behandling giver mulighed for. Indtil

slutningen af 1980'erne fandt lejrene sted

som sommerlejre. Herefter blev formen

ændret til vinterskilejre, hvor lejrens formål

også skulle være et værktøj til at give bør-

nene egentlig fysisk aktivitet ved dagligt

skiløb. Endvidere blev det ved samme lej-

lighed besluttet at benytte lejrperioden til

aktivt at tilskynde børnene til øget grad af

egen indsats og ansvar for den daglige

behandling. En del CF-forældre har således

gennem tiden udtrykt, at deres CF-barn nok

har været genstand for større opmærk-

somhed end raske børn – men (naturligt

nok) med risiko for tendens til overbeskyt-

telse. Dette var også grunden til, at vi æn-

drede lejrformen til en 'praktisk øvelse i

selv at administrere daglig behandling'. 

Tiden har vist, at vi med vinterskilejrene

virkelig kan opnå noget gavnligt for CF-bør-

nene og de unge, både mht. helbred, egen-

oplevelse og selvstændiggørelse – og under

udøvelse af en fysisk aktivitet, som ser ud

til at friste til fortsat at være fysisk aktiv

også efter lejren – til gavn for deres lunge-

problemer! For at sikre optimale vejrforhold

har lejrene i en årrække været afviklet i

bjergegne i midt-Europa, hvorved også rej-

seafstanden er en 'udfordring' til børnene

og de unge.

Reaktionerne fra familierne efter vore lejr-

arrangementer underbygger, at disse mål

opfyldes. Vi får talrige henvendelser fra

familierne med udsagn om, at lejroplevel-

sen har været en uvurderlig hjælp i be-

stræbelserne på at lære børnene at leve

med og acceptere deres indgribende han-

dicap og forstå nødvendigheden af den

daglige omfattende behandling. Eksempel-

vis modtog vi efter en vinterlejr fra foræl-

drene udsagn som "Vi fik et helt nyt barn

hjem" – "nu doserer hun selv aftenmedicin"

– "han har ikke en eneste gang siden hjem-

komst brokket sig over den megen daglige

behandling". Spontane udtalelser som dis-

se fra glade forældre er hele arbejdet værd

for os.

CF-Foreningens udgift til afholdelse af vin-

terlejrene er stor set i forhold til forenin-
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gens størrelse og økonomiske midler. For

året 2007 var lejrudgiften således på godt

og vel 150.000 kr. efter CF-familiernes ejen-

betalingsandel til rejsen på 2.950 kr. pr. del-

tager samt lommepenge.

Trods den store udgift har CFF valgt at prio-

ritere skilejrene for de unge CF-patienter

som en årlig aktivitet, idet vi finder, at de

unge CF-patienter har uvurderlig gavn af

oplevelsen og ikke mindst udfordringen ved

at deltage på lejr med andre unge med

samme sygdom – udenfor CF-familiernes

trygge rammer og kendte vaner. Derfor

søger vi hvert år at skaffe ekstern økono-

misk støtte til afholdelse af skilejrene fra

alle tænkelige sider.

Skilejr 2008
CF-skilejren 2008 gik til det franske ski-

sportssted Alpe D'Huez i februar måned.

Alpe d'Huez ligger i 1.850 meters højde og

med et omkringliggende skiterræn for ski-

løb på alle niveauer. Bjerget Alpe D'Huez

er legendarisk i Tour de France sammen-

hæng. 

Deltagerantallet for lejren var begrænset til

15 CF'ere, og invitation til 2008-lejrdelta-

gelsen blev sendt til alle danske CF-ere født

i årene 1990-1996. Af hensyn til risiko for

krydsinfektion CF'erne imellem var delta-

gelse som sædvanlig kun mulig for patien-

ter uden kronisk infektion og uden

Burkholderia og Achromobacter infektion. 

Deltagere øst for Storebælt rejste med fly

fra København, mens deltagere vest for

Storebælt rejste med fly fra Billund. Begge

grupper blev ledsaget af vore erfarne fri-

Cystisk Fibrose (CF) er en sjælden, arvelig, medfødt og livstruende sygdom. Symptomerne på Cystisk Fibrose er forhøjet salt-

indhold i sveden, fordøjelsesproblemer, svære lungeinfektioner, en særlig CF-diabetes og leverkomplikationer. Cystisk Fibrose

kræver intensiv og livslang behandling med hyppig hospitalskontrol og til tider hospitalsindlæggelse. Den daglige behandling

indebærer blandt andet indtagelse af store mængder medicin, eksempelvis enzymkapsler til hvert måltid, lungefysioterapi,

inhalationsbehandling og hyppige antibiotikabehandlinger mod sygdommens lungekomplikationer. Desuden har en del patien-

ter tillige CF-sukkersyge med behov for insulinbehandling. Trods store behandlingsfremskridt og dermed bedre livsudsigt for

patienter med CF, medfører sygdommen desværre stadig tidlig død for en del patienter. Der er for tiden (2008) ca. 450 pati-

enter i Danmark, og der fødes 12-15 børn med CF om året.
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villige lejrledere. Lejren var et lykkeligt gen-

syn med både skisportsstedet Alpe D'Huez

såvel som rejsearrangørens (DanSki) hotel

Le Refuge, som har været benyttet som

hotel på tidligere CF-lejre. Opholdet bød på

7 dages intensivt skiløb i høj sol og fin sne

for en blanding af nybegyndere og rutine-

rede deltagere. 

De mindre øvede deltagere var på daglig

skiskole for at kunne få maksimalt udbytte

af turen.



Afsender:
Cystisk Fibrose-foreningen
Hyrdebakken 246
8800 Viborg

Returneres ved varig 
adresseændring



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 10
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to report on PDF/X-1a compliance and produce PDF documents only if compliant. PDF/X is an ISO standard for graphic content exchange. For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 4.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002c00200075006d002000650069006e0065006e00200042006500720069006300680074002000fc00620065007200200064006900650020005000440046002f0058002d00310061002d004b006f006d007000610074006900620069006c0069007400e4007400200065007200680061006c00740065006e00200075006e00640020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006e00750072002000640061006e006e0020007a0075002000650072007300740065006c006c0065006e002c002000770065006e006e0020007300690065002000fc0062006500720020006400690065007300650020004b006f006d007000610074006900620069006c0069007400e400740020007600650072006600fc00670065006e002e0020005000440046002f00580020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020007a0075006d002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006400690067006900740061006c0065006e00200044007200750063006b0076006f0072006c006100670065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200034002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064002700e900760061006c0075006500720020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0031006100200065007400200064006500200063006f006e0064006900740069006f006e006e006500720020006c0061002000700072006f00640075006300740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000e000200063006500740074006500200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002e0020005000440046002f0058002000650073007400200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200065006e0020007300610076006f0069007200200070006c0075007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c00740065007a0020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200034002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e30ec30dd30fc30c87528304a30883073658766f84f5c62107528306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f00580020306f30b030e930d530a330c330af002030b330f330c630f330c4590963db306b304a3051308b002000490053004f00206a196e96306730593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e658766f84f5c6210306b306430443066306f0020004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430024f5c62103057305f00200050004400460020306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020006500200065006d0069007400690072002000720065006c0061007400f300720069006f007300200073006f00620072006500200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002e0020005000440046002f0058002000e900200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f00200070006100720061002000740072006f0063006100200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000550073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200034002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d00200064006500200063006f006d007000610074006900620069006c006900740065006900740020006d006500740020005000440046002f0058002d0031006100200074006500200063006f006e00740072006f006c006500720065006e00200065006e00200061006c006c00650065006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000740065002000700072006f006400750063006500720065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e002e0020005000440046002f0058002000690073002000650065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100610072006400200076006f006f00720020006800650074002000750069007400770069007300730065006c0065006e002000760061006e002000670072006100660069007300630068006500200069006e0068006f00750064002e002000520061006100640070006c0065006500670020006400650020006700650062007200750069006b00650072007300680061006e0064006c0065006900640069006e0067002000760061006e0020004100630072006f00620061007400200076006f006f00720020006d00650065007200200069006e0066006f0072006d00610074006900650020006f00760065007200200068006500740020006d0061006b0065006e002000760061006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e0020006d006500740020005000440046002f0058002d00310061002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200034002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e00650073002000700061007200610020007200650061006c0069007a0061007200200075006e00200069006e0066006f0072006d006500200073006f0062007200650020006c006100200063006f006d007000610074006900620069006c006900640061006400200063006f006e0020005000440046002f0058002d0031006100200079002000670065006e006500720061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020007300f3006c006f00200073006900200073006f006e00200063006f006d00700061007400690062006c00650073002e0020005000440046002f005800200065007300200075006e002000650073007400e1006e006400610072002000490053004f0020007000610072006100200065006c00200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200061006300650072006300610020006400650020006300f3006d006f00200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006d00e400e4007200690074007400e400e40020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f0070006900760075007500640065006e0020006a00610020006c0075006f00640061002000730065006e0020006d0075006b006100690073006900610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002e0020005000440046002f00580020006f006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690073006f006900740075002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e0020006500730069007400790073006d0075006f0074006f002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f006e006e00690073007400610020006f006e002000410064006f006200650020004100630072006f0062006100740020002d006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200034002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000760065007200690066006900630061007200650020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002000610020005000440046002f0058002d0031006100200065002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200073006f006c006f00200069006e0020006300610073006f00200064006900200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002e0020005000440046002f0058002000e800200075006e006f0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200070006500720020006c006f0020007300630061006d00620069006f00200064006900200063006f006e00740065006e00750074006f0020006700720061006600690063006f002e002000500065007200200075006c0074006500720069006f0072006900200069006e0066006f0072006d0061007a0069006f006e0069002000730075006c006c006100200063007200650061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d0069002000610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c00740061007200650020006c0061002000470075006900640061002000640065006c006c0027007500740065006e007400650020006400690020004100630072006f006200610074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200034002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e500200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d007000610074006900620069006c00690074006500740020006f00670020006c0061006700650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200062006100720065002000680076006900730020006b006f006d007000610074006900620065006c002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c006400730075007400760065006b0073006c0069006e0067002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006b0061006e002000640075002000730065002000690020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e006400200065006e00640061007300740020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200072006100700070006f007200740065007200610020006f006d0020005000440046002f0058002d00310061002d007300740061006e00640061007200640020006f0063006800200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a00650072002000640065006e006e00610020007300740061006e0064006100720064002e0020005000440046002f0058002000e4007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e0020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d002000680075007200200064007500200073006b00610070006100720020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a006500720020005000440046002f0058002d0031006100200068006900740074006100720020006400750020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e0020006600f600720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFF005000440046002f0058002d003100610020d638d658c131c7440020d655c778d55c0020b2e4c74c0020d638d658b418b2940020acbdc6b0c5d0b9cc00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020005000440046002f0058b2940020adf8b798d53d0020b0b4c6a90020ad50d658c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c785b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4dcb2940020ac83c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020b0b4c6a9c7400020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c548b0b4c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c00200061007400200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020006f0076006500720068006f006c00640065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d003100610020006f00670020006b0075006e002000700072006f0064007500630065007200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c002000680076006900730020006400650020006f0076006500720068006f006c0064006500720020007300740061006e00640061007200640065006e002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e0067002000610066002000670072006100660069006b0069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006f0076006500720068006f006c0064006500720020005000440046002f0058002d00310061002c002000660069006e00640065007200200064007500200069002000620072007500670065007200760065006a006c00650064006e0069006e00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


