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septum, der dog er forbundet med andre anomalier eller  va-
ginal atresi [5].

Behandlingen af HI er simpel incision eller partiel hyme-
nektomi i universel anæstesi. Ambulant kontrol anbefales 
med henblik på menstruations-  og vandladningsforhold og 
eventuelt UL, hvis der fortsat er symptomer. 

Komplikationer kan bestå i nedsat fertilitet, dels grundet 
adhæsioner eller ødelagt ciliefunktion i tuba udløst af hæma-
tosalpinx, dels grundet endometriose forårsaget af retrograd 
blødning. Ved langvarig hydronefrose kan der ses nyre-
påvirkning [1, 3, 4].

Konklusion
I det omtalte tilfælde søgte patienten læge efter et mindre 
traume, hvorfor man i udredningen fokuserede på at søge en 
sammenhæng mellem dette traume og symptomerne.

Man bør være opmærksom på HI hos yngre kvinder med 
abdominalsymptomer, sekundære kønskarakteristika og 
primær amenoré. Diagnosen er let at stille, og behandlingen 
er simpel og kurativ.
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Denne ph.d.- afhandling udgår fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.Mikroglia er celler i det innate immunsystem. De er af mesodermal oprindelse og stammer fra knoglemarvsceller, der migrerer ind i centralnervesystemet (CNS) under udviklingen. Mikroglia er i et kontinuerligt turnover med celler fra knoglemarven gennem hele livet og med øget hastighed i det traumatiserede CNS som vist i murine modeller. Studierne præsenteret her omhandler mikroglias respons på skade i CNS og muligheden for evt. at anvende knoglemarvsderiverede mikrogliaceller til cellulær terapi i CNS.Indledningsvist blev der udført et studie for at identificere den bedst egnede markør blandt NDPase, tomat- lektin og Mac-1 til stereologisk kvantificering af mikroglia med den optiske fraktionator- metode. Den bedst egnede blandt de tre var Mac-1, som blev anvendt til estimering af antallet af Mac-1+ mikroglia i gyrus dentatus i normale voksne mus med den optiske fraktionator- metode. Knoglemarvskimære mus blev anvendt mhp. at demonstrere den læsionsinducerede rekruttering af knoglemarvsderiverede celler ind i det traumatiserede CNS. Reaktiv mi-krogliose blev induceret ved perforant pathway-deafferentering af gyrus dentatus og hippocampus i knoglemarvskimære mus, som efterfølgende viste en øget immigration af knoglemarvsderiverede mikroglia ind i det reaktive område. Spørgsmålet om, hvorvidt immigrerende og residente mikroglia i en region med reaktiv mikrogliose er underlagt samme mekanismer for populationskontrol mht. cellulær multiplikation ved mitose og cellulær populationsreduktion ved apoptose, blev ligeledes undersøgt vha. knoglemarvskimære mus, der blev udsat for perforant pathway deafferentering.Data viste en læsionsinduceret mitotisk aktivitet af residente mikroglia 3, 5 og 7 dage efter læsion, 
mens knoglemarvsderiverede mikroglia ikke udviste læsionsinduceret mitotisk aktivitet. Det apoptotiske respons i de to cellepopulationer var derimod sammenligneligt. Potentielle artsforskelle i rekrutteringen af knoglemarvsderiverede celler til det traumatiserede CNS i knoglemarvskimære mus 
og rotter blev sammenlignet. Det var ikke muligt at demonstrere knoglemarvsderiverede celler i områder med reaktiv mikrogliose 
i rotter, mens disse var til stede i mus. Dette indikerer derfor en artsforskel i den læsionsinducerede rekruttering af knoglemarvsceller mellem rotter og mus. Afhandlingen og de arbejder, der præsenteres heri, giver et overblik over mikrogliacellepopulationsdynamik mht. migration, mitose og 
apoptose og bidrager til forståelsen af mikrogliaresponset i de immigrerende og residente mikrogliapopulationer ved reaktiv mikrogliose.
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Ph.d.-afhandlingen bygger på eksperimentelt arbejde udført ved Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Afdeling for Forskning, Sønderborg Sygehus og Odense Universitetshospital, samt Klinisk Mikrobiologisk og Virologisk Institut, Kiels Universitet, Tyskland, i perioden november 2002-oktober 2005.Infektioner med multiresistente bakterier er et alvorligt problem, både behandlingsmæssigt og epidemiologisk. Afhandlingen fokuserer på den antimikrobielle effekt af kemiske forbindelser, der har affinitet til nervesystemet. Antimikrobielle egenskaber af udvalgte psykofarmaka er undersøgt, mhp. at bestemme MIC over for antibiotikafølsomme og - resistente grampositive bakterier. Kombinationen af antibiotika med de valgte neurotrope stoffer udviste en signifikant synergi, uafhængig af om det drejede sig om β- lactam, makrolid eller glykopeptidresistens i de enkelte isolater. Endvidere er de neurotrope stoffers virkning undersøgt i en celle- model. Undersøgelserne viste en signifikant nedsættelse af den bakterielle invasion i de undersøgte humane epitelcellelinjer (A- 549, HCT-8, T-24). Studierne har bidraget med ny viden om især phenothiazin-derivaternes virkning på grampositive bakterier og disse lægemidlers virkning på basale genetiske og transport-mekanismer. De undersøgte lægemidler samt nye stereo- isomere analoger kan forventes at have betydning ved behand-
lingen af infektioner forårsaget af multiresistente bakterier.
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Ph.d.-afhandlingen omhandler undersøgelser af serotonin 2A-receptoren i hjernen hos det levende menneske. Undersøgelserne er udført på Neurobiologisk Forskningsenhed, Righospitalet. Det serotonerge neurotransmittersystem er involveret ved en række neurologiske og psykiatriske syg-domme, herunder depression, skizofreni, angst, obsessiv- kompulsiv sygdom og Tourette’s syndrom. Serotoninsystemet er også involveret ved træk i den menneskelige adfærd som impulsivitet, aggressivitet, søvn og appetit. Afhandlingen omfatter en metodemæssig evaluering af reproducerbar-heden af bolus- infusions-metoden med positronemissionstomografi (PET)- liganden 18F-altanserin. Derudover inddrages PET-data fra 84 raske personer til at estimere den nødvendige stikprøvestørrelse i lignende PET-studier. I anden del af afhandlingen undersøges eventuelle associationer mel-lem hjernens serotonin 2A- receptor-binding og tre hyppigt forekommende polymorfier i serotonin 2A receptoren, og to ligeledes hyppigt forekommende polymorfier i serotonintransporteren med henblik på eventuelt at forklare den observerede variabilitet mellem personer. I afhandlingens 
sidste del beskrives en undersøgelse af hjernens serotonin 2A- receptorbinding hos patienter med Tourettes syndrom og hos raske forsøgspersoner. Sammenfattende vises det, at bolus- infusions- metoden med 18F-altanserin- PET er meget reproducerbar, særlig i større regioner med høj koncentra-
tion af serotonin 2A- receptorer. Det påvises endvidere, at metoden er tilstrækkelig sensitiv til at påvise selv mindre forskelle mellem to grupper, særlig i hjerneregioner med høj receptorkoncentration, og når der korrigeres for eventuelle forskelle i hjerneatrofi og variable som alder, neuroticisme 
og genetiske polymorfier. Endvidere viser undersøgelserne, at to funktionelle variable tandem repeats i serotonintransporteren er forbundet med forskelle i serotonin 2A- receptor-bindingen, hvorimod polymorfier i serotonin 2A-receptor-genet overraskende ikke har nogen effekt. Endelig viser 
afhandlingen, at serotonin 2A-binding er øget hos patienter med Tourettes syndrom i forhold til raske kontrolpersoner. Sidstnævnte fund giver anledning til overvejelser om receptorens funktionelle betydning i relation til symptomerne, om end der ikke kan påvises en association mellem svær-
heden af tics og serotonin 2A-bindingen.
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