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Læge Claudio Csillag:

Microarray and Crohn’s disease
Ph.d.-afhandling
Ph.d.-afhandlingen udgår fra Medicinsk-gastroenterologisk Afdeling C, Herlev Hospital, og Core Unit for Microarray Analyses, Klinisk Biokemisk Afdeling, Afsnit 3013, Rigshospitalet. Afhandlingen er baseret på fire originalarbejder.Der er betydelig variation i Crohns sygdoms (CD) kliniske forløb. Forløbet er uforudsigeligt, og det er uvist, hvilke fak- torer der forårsager recidiv. Forekomst af intestinale kom-plikationer, såsom fistler og stenoser, og af ekstraintestinale manifestationer kan heller ikke forudsiges. Variation findes i både terapeutisk respons, bivirkningsprofil samt behandlingsafhængighed. Projektets formål var at identificere genekspressionsmønstre fra kolonbiopsier ved hjælp af micro-array-teknologien og derefter at korrelere dem til prædefinerede genetiske, familiære, kliniske og terapeutiske kriterier; 62 personer (45 CD-patienter og 17 kontroller) indgik i undersøgelsen. Studiets resultater viste, at mRNA-analyser af colonbiop-sier var komplekse, og at der findes stor variation mellem prøvernes genekspressionsprofiler. Studiet påviste opregulering af to gener hos nogle CD-patienter i forhold til kontroller. Mul-
tivariansanalyse viste, at stenosering påvirker genekspressionen. Det kunne derimod ikke påvises, at familiær disposition, CARD15-status, debutalder, ekstraintestinale manifestationer, fistler, terapeutisk respons og bivirkninger til azathio-prin, steroidafhængighed og/eller respons på infliximab-
behandling påvirker genekspressionen i biopsierne.

Forf.s adresse: Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland, Voksenpsykiatrisk Afsnit 2621,
Dyrehavevej 48, DK-3400 Hillerød. 
E-mail: claudio@dadlnet.dk
Forsvaret fandt sted den 1. juni 2007
Bedømmere: Ebbe Langholz, Jens Kjeldsen og Zeynep Tümer. 
Vejledere: Ole Haagen Nielsen, Finn Cilius Nielsen og Jens Rehfeld.
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Læge Ann-Brit Eg Hansen:

Non HIV-determinants of outcome 
in Danish HIV-infected patients
Impact of study participation, 
body fat distribution and family-related factors

Ph.d.-afhandling
Ph.d.-afhandlingen er baseret på fire studier udgået fra Den Danske HIV Kohorte. Afhandlingen undersøger faktorer med indflydelse på langtidsforløb hos hiv- inficerede, herunder om fund fra randomiserede kliniske studier kan overføres til daglig klinisk praksis.I studie 1 sammenlignes effek-ten af specifikke highly active antiretroviral therapy (HAART)- regimer bedømt i et randomiseret kontrollereret studie (RCT) med effekten hos behandlede patienter i en landsdækkende kohorte. Hvad angår immunologisk og virologisk respons fandt vi en beskeden fordel for patienter behandlet i RCT. I gruppen af behandlingserfarne patienter, men ikke blandt behandlingsnaive patienter, havde studiedeltagere mindre dødelighed. Sammenfattende var de påviste forskelle små, og positive resultater i RCT bør give anledning til lignende forventninger i daglig klinisk praksis. Hiv-associeret lipodystrofi blev beskrevet få år ef-ter in- troduktion af HAART som en kombination af perifer lipoatrofi og central lipohypertrofi induceret af HAART. I studie 2 beskrives prævalens og sværhedsgrad af ændringer i fedtfordeling blandt langtidsbehandlede hiv- inficerede mænd. Fedtfordeling hos 87 hiv- inficerede mænd (behandlet med HAART > 6 år) og 34 hiv-negative kontroller blev bestemt ved helkrops DEXA-skanning. Sammenlignet med kontroller havde hiv- inficerede udtalt fedttab både perifert og trunkalt. Vi fandt således svær generaliseret lipoatrofi hos flertallet af langtidsbehandlede hiv- inficerede.Koinfektion med hepatitis C-virus (HCV) er markør for dårligere prognose. Det er uafklaret, om den prognostiske betydning er drevet af selve HCV-infektionen eller af risikofaktorer as-socieret hermed. Studie 3 og 4 undersøgte om HCV- koinfektion er markør for familiære faktorer, der påvirker overlevelse hos hiv- inficerede uafhængigt af HCV-patogenicitet. Vi sammenlignede mortalitet i tre grupper: søskende til hiv/HCV- koinficerede personer, søskende til hiv-mono- inficerede personer og søskende til matchede populations kontroller. Dødeligheden var øget med en faktor 3 til 4 blandt søskende til hiv/HCV- koinficerede sammenlignet med henholdsvis søskende til hiv-monoinficerede eller kontrol- søskende. Overdødeligheden blandt søskende til hiv/HCV-koinficerede personer var hovedsageligt forklaret af misbrugsrelaterede dødsfald og unaturlig død. HCV-infektion kan således være markør for familierelaterede faktorer, der påvirker overlevelsen blandt hiv- inficerede uafhængigt af HCV-patogenicitet. Det er vigtigt, at langtidsstudier fortsat monitorerer kendte og nye bivirkninger, og at eksterne risikofaktorer adresseres for yderligere at forbedre livskvalitet og 
prognose hos hiv-
inficerede.

Forf.s adresse: Infektionsmedicinsk Forskningsenhed, 
Odense Universitetshospital, Kløvervænget 2, DK-5000 Odense C.
E-mail: ann-brit.eg.hansen@rh.regionh.dk 
Forsvaret fandt sted den 8. juni 2007.
Bedømmere: Jens Ole Nielsen, Anders Koch og Tina Kold Jensen.
Vejleder: Niels Obel.
Sundhedsret – for sygeplejersker

> BOGANMELDELSE

Bogen giver et fint overblik over den ret omfattende ændring 
af lovgivningen på sundhedsområdet, som er sket i forbin-
delse med kommunalreformens gennemførelse, med vægten 
lagt på sundhedspersonalets pligter, patienternes rettigheder 
og klage-  og erstatningssystemet, dvs. de dele af sundhedsret-
ten, som personalet oplever som mest relevant i deres daglige 
virke.

I første del, En juridisk referenceramme, ses en indføring 
og diskussion af centrale begreber som værdighed, integritet 
og selvbestemmelse. Begreberne anskueliggøres fra flere vink-
ler, hvilket fremmer forståelsen.

I afsnittet om retssikkerhed beskrives bl.a. forvaltningsret-
tens formål, herunder legalitetsprincippet, kravet om et klart 
og tydeligt lovgrundlag og muligheden for at afprøve en myn-
digheds afgørelse, og der diskuteres kravene om klare og en-
tydige regler over for mere skønsmæssige afgørelser, som kan 
tilgodese udvikling og den enkeltes behov.

Det understreges, at juridiske begreber ikke altid er enty-
dige, men også er genstand for fortolkning og diskussion.

I anden del, Pligter, beskrives pligter, herunder indholdet 
i en autorisation på sundhedsområdet og pligter forbundet 
hermed.

I kapitel fem finder vi således en indgående beskrivelse af 
autorisationslovens særlige bestemmelse om at vise omhu og 
samvittighedsfuldhed, hvor det betones, at denne pligt inde-
holder såvel en retlig som en faglig standard. 

I kapitel seks om tavshedspligt redegøres for baggrunden 
for tavshedspligten, nemlig at patienterne kan videregive me-
get personlige oplysninger for at opnå en optimal behandling 
i tillid til, at de ikke videregives. Tavshedspligtens omfang og 
grænser drøftes, og emnet er som overalt i bogen rigt illustre-
ret med konkrete eksempler.

I tredje del, Rettigheder, beskrives patientens ret til be-
handling, retten til selvbestemmelse, det informerede sam-
tykke og retten til aktindsigt i egen journal. I særlig grad om 
det informerede samtykke findes en nyttig baggrundsviden 
for et emne, som er et vigtigt omdrejningspunkt i den kliniske 
hverdag.

I fjerde del, Ansvar, finder vi de centrale sundhedsmyndig-
heders forskellige roller beskrevet, herunder indrapporte-
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