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Nyt fra CF centret /Hanne Vebert Olesen 
Lidt løst og fast om CF centret i Skejby fra året der gik og det kommende år 

1. Året har haft forskellige ”udfordringer” – både personalemæssigt og lokalitetsmæssigt 

a. Socialrådgiver og psykolog: Sidste sommer blev Børneafdelingen pålagt besparelser af 

regionen. Der havde allerede været en stor besparelse på sygepleje- og sekretærområdet 

gennem de sidste par år – f.eks. også i CF ambulatoriet (fra 4 deltidssygeplejesker til 3½ på 

trods af flere patienter), ligesom ”skrankesekretæren” er sparet væk. Derfor valgte AL at 

foreslå besparelse på alle 3½ socialrådgivere og 1 psykolog. Det mente vi, specielt blandt 

lægerne med ansvar for børn med alvorlige og kroniske sygdomme, absolut ikke var nogen god 

idé, derfor sattes alle sejl til: patientforeninger – specielt CF foreningen – brev fra overlægerne 

til regionen etc. Resultatet blev at vi beholdt 1½ socialrådgiver og fik en ekstrabevilling på 3 år 

til en psykolog.  

b. Sygeplejersker i ambulatoriet: Som i måske ved havde sgpl. Anne Marie Kibsgaard orlov i 2014, 

og sagde desværre sin stilling op i 2015. Det sidste år har vi haft sgpl. Anne Marie Ryberg hos os 

og det er vi rigtigt glade for. Anne Marie ser også andre lungebørn, så hun er kun hos os 

halvdelen af tiden. 

CF ambulatoriet er en del af afsnit A10 som dækker ambulatorier, akutmodtagelsen og 

sengeafsnittet. Seneste udspil er at der p.g.a. travlhed i sengeafsnittet (færre senge, færre 

sygeplejersker og mere syge børn i de senge der er tilbage) skal laves omfordeling af 

sygeplejepersonalet hvilket betyder at vi kan risikere at ambulatorie sygeplejerskerne skal være 

i sengeafsnittet ind i mellem. Det er endnu ikke fastlagt hvor meget det drejer sig om det skal vi 

bruge det næste halve år til. Vi bruger tiden til at se hvor vi evt kan lave andre arbejdsgange 

som kan gøre det lettere for os. Det er dog også vigtigt at der er sygeplejersker nok i 

sengeafsnittet hvis man bliver indlagt.  

c. CF-skolen: De færre sygeplejetimer er bl.a. gået ud over CF skolen som har holdt pause de 

sidste par år. Vi håber at få den i gang igen, men vil benytte lejligheden til at opdatere 

undervisningsmaterialet som efterhånden er 10 år gammelt og i nogle tilfælde ikke helt up to 

date.  

Det tilbud vi har i øjeblikket er unge-møder som Irma er primus motor i, samt 

informationsmøder til nye forældre, som starter op igen i september 2015. 

d. Ombygning: A10 ambulatoriet er i gang med endnu en ombygning – sikkert ikke den sidste… 

Det nye bliver at blodprøvelaboratoriet rykker ind i den ene ende – nærmest hovedkorridoren. 

Resten af ambulatorierummene rykkes længere op ad gangen, og der bliver lavet et helt nyt 

venteværelse. Det er fint med blodprøvelab lige ved siden af – måske specielt for vores 

isolerede patienter. Venteværelset giver os en mulighed for at lave noget mere spændende og 

rengøringsvenligt, og også et ”unge-hjørne” – vi har fået tilbud fra lokalforeningen om at de 

måske kan hjælpe med at skaffe tingene. 

e. Voksen-ambulatorium på afdeling Q: En nok endnu større om-rokering er på vej indenfor 

sandsynligvis et års tid. For 8 år siden valgte vi at flytte de voksne indlagte patienter til 

Infektionsmedicinsk afdeling Q – bl.a. for at give nogle forhold som var lidt mere ”voksen-

venlige” (= bl.a.  ingen skrigende børn). Det er gået fint efterhånden som cystisk fibrose er 

blevet en kendt sygdom på afdeling Q. Nu er vi efterhånden blevet lige så mange voksne som 



børn, og nogle af de voksne nærmer sig alderen hvor de kan få sygdomme, som ikke har noget 

med CF at gøre, og som absolut ikke hører til i Børneafdelingen (eller hos børnelægerne..). 

Derfor er planen at vi nu også vil dele CF ambulatoriet så der bliver et ambulatorium for dem 

over 18 ved afdeling Q. Det er endnu ikke fastlagt hvornår det starter, men vi sørger for at 

forberede os rigtigt godt og der bliver noget overlap med personalet i indkøringsfasen. 

Derudover vil vi spørge de voksne patienter om hvordan vi gør det bedst muligt. Måske er det 

meget rart at vokse op og se nogle andre læger og sygeplejersker end dem som tørrede ens 

snotnæse da man var lille. 

2. Af øvrige nyheder kan vi fortælle at 

a. Baby-boom: Vi oplever et mindre baby-boom, både hos mænd og kvinder med cystisk fibrose – 

dejligt og tillykke til alle de nye forældre. 

b. Nye bøger: Vi har fået lavet et nyt oplag af Mia og Bimle bøgerne og også en ny bog om at blive 

suget (Da Angus skulle fange en bussemand). Måske vores næste projekt skulle være en bog til 

de voksne om hvordan det er at være gravid, hvordan man bliver far, og hvordan det er når 

først den lille ny er der og fylder meget i hverdagen. 

c. Bruger-panel: Vi har haft en tema-dag i CF teamet, hvor vi for første gang prøvede at lave et 

bruger-panel. Det bestod af Frederik på 15 med mor og far, Søren som er far til Nicoline på 19 

år, Lea på 26 år og Brian på 37 år, Hanne som er mor til Kristine på 10 år og Martin som er far til 

Magnus på 4 år – teamet havde forberedt spørgsmål, og svarene plus panelets øvrige 

kommentarer var meget lærerige. Flere tiltag er allerede på vej som følge af diskussionerne – 

f.eks. mere fokus på forventningsafstemning ved indlæggelse: hvad er målet med indlæggelsen, 

hvem står for hvilken behandling? En gruppe som kigger på transition – altså skift fra barn til 

voksen. Ventetids-optimering i forbindelse med røntgen og UL. 

d. Kongresdeltagelse: Sidste sommer var vi på Europæisk kongres i Gøteborg – ud over hvad vi 

kunne suge til os af lærdom havde vi også en hel del at præsentere. I år er kongressen i 

Bruxelles og vi har flere indlæg med – bl.a. et fælles projekt med RH hvor vi har set på hvor sent 

patienterne bliver diagnosticeret og hvor dårlig trivsel de er i – mens vi venter på 

Sundhedsministeriet som stadig ikke har givet svar på nyfødt screenings anbefalingen fra 

Sundhedsstyrelsen. 

  



Årstal 

Antal børn 

2005 

60 

2006 

58 

2007 

55 

2008 

54 

2009 

51 

2010 

59 

2011 

62 

2012 

62 

2013 

56 

2014 

61 

Median  FEV1% 83,2 84 84,8 84,9 88,5 89,7 85.6 85,7 83,9 85,4 

 

Centrets resultater 2014/Hanne Vebert Olesen 
 

Som vanligt har vi opgjort centrets data fra CF register Danmark. Det er data, som vi viser hvert år til 

informationsmødet og som først og fremmest viser hvordan det går med lungefunktion, samt lidt om hvor 

mange nye patienter vi har fået og hvor mange som er transplanteret. Data vises sammenlignet med de 

sidste 10 år.  

Der er en fælles dansk rapport på vej med 2013 tal, vær opmærksom på at lungefunktionen (FEV1 i % af 

forventet) her er udregnet efter et andet, nyere normalmateriale, så % værdierne ser højere ud selvom det 

er de samme antal liter patienterne har pustet. 

I 2014 er det glædeligt at der er gået endnu et år uden at vi har mistet nogen patienter – det er nu 2. år i 

træk. Det betyder så også at antallet af patienter er støt stigende, 175 per 31.12.2015 – halvdelen over 18 

år. Fire patienter er blevet transplanteret i 2014 efter et par år med 0-1 transplantationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn 

Hvis man ser på børnene (< 18 år) har vi 87, hvoraf de 61 var gamle nok til at lave lungefunktion i 2014. For 

disse børn har vi taget gennemsnittet af alle årets lungefunktioner (FEV1 i % af forventet) og fundet 

medianen for alle patienter (median = den værdi som halvdelen af patienterne ligger over).  Vi havde et dyk 

i denne værdi i 2013, men det er heldigvis vendt. 

 

 



Årstal 

Antal voksne 

2005 

36 

2006 

41 

2007 

42 

2008 

47 

2009 

49 

2010 

51 

2011 

55 

2012 

58 

2013 

69 

2014 

71 

Median (range) 55 76 80 79 81 76,3 75,1  70,4 67,3 72,2 

 

 

Hvis man opdeler børnene i grupper med normal, let, moderat og svært nedsat lungefunktion (hhv ”over 

80%”af forventet, ”60-80%”, ”40-60%” og ”under 40%”), kan man tegne en graf som nedenfor, hvor det 

fremgår, at selvom median-værdien er steget et par procent er det endnu vigtigere at andelen af børn med 

svært nedsat lungefunktion er faldet gennem årene (i 2014 kun én patient under 40%), mens andelen af 

børn med normal lungefunktion aldrig har været højere (42 børn sv.t. 69 % af alle) – som det fremgår af 

grafen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voksne 

For de voksne er billedet altid lidt sværere at forstå, dels fordi vi kun medtager lungefunktion på patienter 

som IKKE er transplanteret, dels fordi patienternes gennemsnitsalder hele tiden øges. For eksempel kan 4 

transplanterede patienter, som jo har dårlig lungefunktion, få gennemsnittet til at stige året efter, hvor de 

ikke længere regnes med. Det er hos de voksne vigtigt at se på det samlede antal patienter, som faktisk er 

fordoblet siden 2005 – hvilket er en meget positiv udvikling. 

 

 

 

I 2014 var der 12 patienter som levede med transplanterede lunger foruden de fire som blev transplanteret 

i løbet af året. To voksne patienter er levertransplanterede. 

De voksne kan også opdeles i grupper af lungefunktion som hos børnene. Her har vi sammenlignet de 

yngste voksne (18-29 år) og de ældste (30+) for sig med 2013 tallene. Her ses en stigning i andelen af 



patienter med normal lungefunktion hos de yngste med næsten 45% med normal lungefunktion (23 ud af 

52) mod 40% i 2013, mens andelen af patienter med svært nedsat lungefunktion er faldet lidt.  

I den ældste aldersgruppe (30+) ses en lille stigning i patienter med svært nedsat lungefunktion, som dog 

p.g.a. det lille antal patienter (19) i realiteten drejer sig om én patient som er gået fra ”40-60%” gruppen til 

”under 40%” gruppen. 

 

 

Konklusion: 

Alt i alt et år hvor der har været fremgang både med hensyn til overlevelse og lungefunktionsværdier, 

hvilket er dejligt, men vi vil selvfølgelig arbejde mod endnu bedre tal næste år. Først og fremmest for den 

enkelte patient, men dermed også på centerplan. 

  



Status på antioxidant behandling/Oluf Schiøtz 
Betændelse i lungerne hos CF patienter er den vigtigste årsag til lungeødelæggelsen, men man kender ikke 

til bunds de faktorer, der udløser betændelsen, og derfor har vi heller ikke nogen behandling, som med 

sikkerhed kan standse den. 

Vi ved at nogle bakterier kan spille en rolle, og dem behandler vi så med antibiotika - men andre faktorer 

betyder også noget - herunder "oxidativt stress" (se nedenfor).  

Man ved at CFTR ("kanalen") transporterer små molekyler ind og ud af cellerne - og blandt andet 

transporterer stoffet Glutathion - som er lungens vigtigste antioxidant. 

Hver gang man bruger og omsætter ilt i kroppen, dannes der nogle affaldsstoffer (giftige iltforbindelser), 

som neutraliseres af antioxidanter. Hvis man mangler antioxidanter opstår der en tilstand, hvor giftige 

iltforbindelse IKKE neutraliseres, men udløser en betændelse med vævsskade - en situation man kalder 

"oxidativt stress". 

CF patienter, som jo mangler CFTR ("kanalen") kan ikke transportere glutathion ud i lunge-vævet, som 

derfor mangler det (vores vigtigste antioxidant i lungen) - der opstår derfor en tilstand med betændelse og 

celledød i lungerne hos CF patienter, som begynder fra fødslen hvor de trækker vejret for første gang.  

De celler som ødelægges er først og fremmest neutrofile granulocytter, som er de vigtigste celler vi har til 

bekæmpelse af bakterier, og som udgør ca. 98% af de celler vi finder i lungesekretet fra CF patienter. 

Ved at behandle vores CF patienter med Mucomyst/ACC Hexal (som er et såkaldt pro-drug (forstadie) til 

glutathion) samt med glutathion inhalationer opnår vi at koncentrationen af glutathion i lungerne øges, 

hvilket gerne skulle mindske betændelsen.  

Resultaterne af vores forsøg med inhalation af glutathion 600 mg x 2 og tablet Muco-myst/Hexal (100 

mg/kg/dag) i 3 doser i 14 dage viser, at patienterne laver giftige iltforbin-delser, som ødelægger de 

neutrofile granulocytter.  

De laver flere giftige iltforbindelser jo højere deres iltkoncentration er, og da iltkoncentrati-onen i den 

normale lunge (og altså også CF lunger) er højest opadtil, finder vi hos alle patienter et fald i antallet af 

neutrofile granulocytter, som fra bund til top i lungen er gen-nemsnitligt 10,4% men spreder sig fra 0,5% og 

helt op til et fald på 21% (P<0,001). 

De neutrofile granulocytters aktivitet blev målt med PET/CT-skanning og radioaktiv markør. 

Uden nogen behandling er tilstanden i CF patienters lunger således, at de på grund af giftige iltforbindelser:  

1. Har nedsat forsvar mod bakterier fordi de neutrofile granulocytter ødelægges - mest udtalt opadtil.  

2. Får frigjort enzymet neutrofil elastase fra de ødelagte granulocytter - hvilket nedbryder 

lungevævet.  

Efter 14 dages tablet- og inhalationsbehandling kan vi se, at vi kan påvirke "oxidativt stress delen" af deres 

lungeødelæggelse, idet en ny PET/CT-skanning viste, at antallet af fungerende granulocytter var steget med 

6,7% (-6% til +29%) (P<0,01). 



 

Alle patienter havde lungefunktion (FEV1) mellem 78 og 120% og interessant nok, så måtte man forvente at 

den patient med bedst lungefunktion havde højest iltkoncentration og derfor havde flest giftige 

iltforbindelser. Det var også den patient som reagerede bedst på behand-lingen med en stigning i 

fungerende neutrofile granulocytter på 29%, mens patienten med lungefunktion på 78% havde den 

dårligste respons.  

Konklusionen er, at oxidativt stress spiller en vigtig rolle for lungedestruktionen - jo større rolle - jo BEDRE 

lungefunktion patienterne har.  

Vi kan afhjælpe dette med antioxidant behandling (hvor optimale dosis ikke kendes) men som selvfølgelig 

bør begynde tidligst muligt.  

Der er i seneste nummer af EJCF (Euroepan Journal of Cystic Fibrosis) Vol. 14 (2), marts 2015 en leder 

(editorial) med et resumé af de 5 nyeste behandlingsforsøg med antioxidant - som alle konkludere at det 

ikke hjælper eller at der er tvivlsom effekt. Ingen af studierne har som vi undersøgt børn med  normal 

lungefunktion systematisk, men de har primært set på patienter med moderat eller markant nedsat 

lungefunktion - overvejende voksne, som næppe har meget oxidativt stress udløst betændelse, og derfor 

heller ikke må forventes at reagerer på antioxidant behandlingen.  

April 2015, Oluf Schiøtz. 

 

Flyttet hjemmefra – en udfordring for unge med CF og deres forældre/Vibsen 

Bregnballe og Oluf Schiøtz 
 

Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse af alle danske unge med CF og deres forældre dvs. unge fra både 

Århus og Rigshospitalet i alderen 18-25 år. 62 % (=58) af de unge og 53 % (=99) af forældre svarede på 

spørgeskemaet. Vi stillede såvel de unge som deres forældre spørgsmål indenfor følgende temaer: 1) hvad 

er svært ved at flytte hjemmefra? 2) hvordan går det med at passe behandlingen? og 3) hvad har 

henholdsvis den unge og forældrene af arbejdsopgaver indenfor CF? 

Af de 58 unge var 58 % studerende, 35 % gik på arbejde, 3 % var sygemeldt og 7 % var på pension. 

De unge, som var flyttet hjemmefra (=36) havde mange udfordringer. Ca. 75 % af dem kunne ikke overskue 

alt vedrørende CF og få tid til eller huske at tage behandling. Mellem 25 – 50 % havde svært ved at få råd til 

medicin og god CF mad, svært ved at få lavet god CF mad og få hentet medicin på apoteket. Desuden 

kendte næsten halvdelen ikke deres rettigheder til økonomisk hjælp og havde svært ved at kontakte 

Socialforvaltningen. 

Også forældrene havde udfordringer i forbindelse med, at deres børn var flyttet hjemmefra. Mellem 50 – 

75 % havde svært ved at finde ud af, hvordan de bedst kunne hjælpe deres barn. De havde svært ved at 

svare på spørgsmål både ang. CF og sociale rettigheder. De havde også svært ved at se på, når deres barn 



ikke passede behandlingen og vidste ikke, hvor meget de skulle blande sig. Desuden havde de svært ved at 

slippe kontrollen og svært ved at få lov til at hjælpe deres barn. 

Da vi spurgte de unge og deres forældre om, hvordan det gik med at passe behandlingen, kunne vi se, at de 

unge havde sværere ved at passe behandlingen, når de var flyttet hjemmefra. Se tabellen nedenfor. 

Adherence: Høj = ’misser’ højst behandling én gang pr. måned, Middel = ’misser’ højst behandling én gang pr. uge, Lav 
= ’misser’ behandling mere end én gang pr. uge 

 

35 af de unge var flyttet hjemme fra, og mange af dem fik stadig stor hjælp af deres forældre. Hos ca. 25 % 

hentede forældrene medicin på apoteket for dem, og ca. 20 % af de unge fik hjælp til at gøre klar til i.v.kur 

og rydde op bagefter. Ved ca. 10 % af de unge, var det forældrene, som holdt øje med, om medicinen var 

ved at slippe op. 

Også de unge, som stadig boede hjemme fik megen hjælp af deres forældre. Hos mere end halvdelen af de 

unge, var det forældrene, som bestilte medicin og hentede det på apoteket, og hos mere end en tredjedel 

var det forældrene, som gjorde rent efter inhalation, PEP og i.v.kur. Desuden var det hos næsten halvdelen 

forældrene, som lagde mærke til, hvornår medicinen var ved at slippe op. 

Det kan ikke undre, at forældre hjælper deres børn med CF med mange opgaver. De unge har meget at se 

til i forvejen med at passe både ungdomslivet og CF, og mange er ekstra trætte, så de har brug for 

forældrenes hjælp. Men det er foruroligende, at mange unge og især forældre oplevede så mange 

udfordringer. Det fortæller os, at det er nødvendigt, at vi fra CF centrets side er ekstra opmærksomme på 

at støtte både de unge og deres forældre, når de unge flytter hjemmefra. De unge er stadig afhængige af 

deres forældre, når de er flyttet hjemmefra, og det er især i forbindelse med i.v. kure. Desuden har både de 

unge og forældrene brug for hjælp til at kende de sociale rettigheder i forbindelse med CF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHERENCE UNGE FORÆLDRE 

 Bor hjemme Er flyttet: Bor hjemme Er flyttet: 

HØJ 48% 43 % 56% 57 % 

MIDDEL 48% 31 % 35% 30 % 

LAV 4% 26 % 9% 13 % 



Nye behandlinger til cystisk fibrose/Hanne Vebert Olesen 
Behandlingen af cystisk fibrose er blevet meget bedre, og de fleste patienter bliver voksne og har en god 

lungefunktion langt op i alderen. Det gælder dog desværre ikke alle, og selv for de som har det godt er det 

på bekostning af langvarig og besværlig behandling hver eneste dag.  

Heldigvis er der lys forude, i det der de seneste år er kommet et skred i forskningen mod nye behandlinger 

som direkte angriber den basale defekt – nemlig de manglendeog/eller dårligt fungerende kanaler i 

cellevæggen (CFTR). For nogle enkelte patienter betyder det, at der nu stort set er en ”kur” mod cystisk 

fibrose. De nye behandlinger er dog målrettet specielle typer af gen-fejl, og derfor vil de ikke automatisk 

kunne bruges til alle CF patienter, som f.eks. Pulmozyme® eller Creon® kan. I det nedenstående vil jeg 

prøve at forklare hvorfor behandlingerne ikke gælder alle, og lidt om de behandlinger som er på vej. 

CFTR-genfejlen 

Når man har cystisk fibrose er det fordi man har en fejl i genet som koder for CFTR-kanalen. Alle mennesker 

har to kopier af hvert gen – én som de har fået fra deres far og én som de har fået fra deres mor. Hvis man 

har CF har man fejl i begge generne, for kroppen behøver kun ét rask CFTR gen for at kunne lave nok 

kanaler til at man er rask. Ens forældre har begge ét sygt og ét rask gen, og har derfor ingen symptomer og 

ved ikke at de er ”bærere” af genet. Cirka halvdelen af kroppens celler bruger det ene gen og halvdelen det 

andet, dog med en tendens til at anvende et rask gen hyppigere end et sygt gen. Men mennesker som er 

bærere har altså også celler som ikke laver CFTR kanaler, så det er åbenbart nok hvis bare ca halvdelen af 

éns kanaler fungerer. 

Der findes omkring 2000 forskellige kendte fejl i CFTR genet, men der er nogle der er meget hyppigere end 

andre, f.eks. deltaF508, som i Danmark udgør over 90% af alle genfejlene hos CF patienterne. Man kan have 

CF og have to ens genfejl (f.eks. deltaF508 fra både sin mor og far), eller man kan have to forskellige genfejl 

(f.eks. deltaF508 og G551D), da de begge betyder at der ikke er nogen funktion af CFTR kanalen.  

Genet for CFTR findes som DNA kode: tre basepar (f.eks. ACT) koder for én bestemt aminosyre, og når 

aminosyrerne kædes sammen bliver de til det protein som skal blive til CFTR kanalen. En genfejl kan f.eks. 

være blot en enkelt base som er ændret eller mangler, så en forkert aminosyre bliver bygget ind, eller det 

kan være en større del af genet som mangler, så aflæsningen går helt i stå. 

De 2000 genfejl opdeles i nogle klasser som siger noget om hvad genfejlen betyder for dannelsen af CFTR 

kanaler. 

Figuren nedenfor viser de 6 klasser som man bruger i øjeblikket:  

Klasse I: her er en fejl i genet som betyder at der slet ikke bliver dannet noget protein fra DNA’et, enten 

fordi der er en fejl i koden midt i genet, som får aflæseren (messenger RNA) til at tro at genet ikke er 

længere (stop-mutation); eller fordi der opstår en fejl som gør at kombinationen ikke koder for en 

aminosyre som det skal (nonsense/missense). 

Klasse II: der bliver lavet en proteinstreng, men rækkefølgen af aminosyrer i proteinet er forkert, så 

proteinet ikke kan foldes korrekt (folding mutation) eller ikke kan transporteres ud til cellevæggen 

(trafficking mutation) – hvorfor der heller ikke her reelt er nogle kanaler i cellevæggen. 



Klasse III: her er kanalen dannet og sidder i cellevæggen, men kan ikke åbnes og derfor ikke transportere 

noget (gating mutation), hvorfor der reelt heller ikke her er nogen funktion. Enkelte af disse patienter kan 

have normal funktion i bugspytkirtlen, men er lige så syge i lungerne som ved klasse I og II. 

Klasse IV: Smal kanal (narrow channel), som kan transportere lidt, og derfor typisk giver mildere 

symptomer, og hos nogle først symptomer i voksenalderen 

Klasse V: Her er kanalerne velfungerende men der er ikke så mange af dem (splicing defekt) – også her 

mildere symptomer som ved klasse IV 

Klasse VI: kanalerne dannes og fungerer normalt, men bliver nedbrudt hurtigere og kroppen kan ikke følge 

med til at lave nye hurtigt nok (decreased stability). Mildere symptomer som ved klasse IV og V. 

 

Klasse I-III betegnes ofte som alvorlige mutationer, klasse IV-VI som milde mutationer. Man har symptomer 

svarende til den mildeste mutation man har, ligesom bærere af genet ikke har symptomer, svarende til at 

de har ét rask gen – hvis man f.eks. har deltaF508 på begge har man en alvorlig CF genfejl, mens man har 

en mild CF genfejl hvis man har deltaF508 på den ene og R117H (klasse IV) på den anden. Der findes dog 

mange grader af klinisk sygdom og symptomer indenfor alle klasser. 

Behandling 

Den mest oplagte mutationsklasse at behandle på er klasse III, hvor kanalerne er dannet og sidder i 

cellevæggen, men bare ikke fungerer, og det er da også her, at det første stof som er kommet på markedet, 

Ivacaftor (Kalydeco) virker, ved at få åbnet kanalerne. Sådan et stof, som ”hjælper til ” kaldes en 

potentiator. Resultaterne er meget imponerende. Patienter med klasse III mutationer får normal svedtest, 

stiger 10% i lungefunktion i gennemsnit og 3 kg i vægt over 48 ugers behandling. Nogle stiger endnu mere 

(de patienter som deltog i forsøget havde lungefunktion mellem 40 og 90%, så nogle af de højeste kunne 

simpelthen ikke stige mere). I Danmark er der meget få patienter med disse mutationer (i øjeblikket 3), så 

behandlingen har desværre ikke kunnet bruges til så mange herhjemme endnu. De som får behandlingen 

har til gengæld fået et helt andet liv. Effekten er så god at man kun behøver én klasse III mutation for at få 

tilstrækkelige effekt. Ivacaftor virker ikke på alle klasse III mutationer. 



Den næst mest oplagte mutation at gå i gang med er deltaF508, fordi den er den hyppigste i hele verden og 

derfor ville kunne hjælpe flest patienter. Her er man dog udfordret af at der ikke er nogen kanaler i 

cellevæggen, så først skal man ændre på foldningen af proteinet så kanalen rent faktisk bliver dannet og 

kommer ud i cellevæggen, og herefter skal man også have den åbnet, da foldningen ikke bliver helt perfekt. 

Det gør selvfølgelig at det er sværere at opnå samme effekt. Der er lavet forsøg med en 

kombinationsbehandling med lumacaftor, som ændrer foldningen (en såkaldt korrektor) og så ivacaftor 

som åbner kanalerne (Orkambi®). Disse forsøg er afsluttet sidste sommer og behandlingen ligger til 

godkendelse hos myndighederne i USA og EU – bliver sandsynligvis godkendt sommer/efterår 2015. 

Resultaterne er ikke så gode som for Ivacaftor til klasse III. Derfor er det heller ikke nok at behandle 

patienter med kun én deltaF508 mutation, man skal kunne ramme begge mutationer, så altså kun de 

patienter som har to deltaF508. Lungefunktionen stiger kun 3%, og BMI stiger ca 0,3 over en 24 ugers 

periode. Men det er trods alt en stigning og der er også færre symptomer i gruppen af patienter som fik det 

aktive stof. Firmaet som laver disse stoffer arbejder med flere forbedrede version af lumacaftor (VX-661), 

så behandlingen forventes at blive endnu mere effektiv, men dette er endnu ikke startet fase 3. Her 

afprøves dog også på patienter med kun én deltaF508 mutation. 

Til de klasse I mutationer hvor der opstår en ”utidig” stop-kode er der også afprøvet et stof, Ataluren, som 

kan ”springe over” stoppet og derved få aflæst hele genet. Fase tre forsøget viste at der ikke var sikker 

effekt, men det så ud som om at de patienter som ikke fik TOBI, som kan konkurrere med Atalurens 

virkningssted, havde effekt. Der var bare for få patienter uden TOBI til at man kunne sige noget sikkert, og 

der er derfor startet et nyt fase 3 forsøg, hvor patienterne ikke må få TOBI i studieperioden.  

Forskellige andre stoffer fra andre firmaer er også undervejs, men endnu langt fra at komme på markedet, 

f.eks. 

 QR-010: reparerer CFTR RNA fra dF508 mutationer – fase 2 starter 2015 (dF508 - både én og to 

kopier) 

 Riociguat: stimulerer enzym (NO receptor) og skulle fremme CFTR funktion – fase 2 på vej – alle 

mutationer 

 QBW251: potentiator (som ivacaftor) – fase 2 er startet - mindst én klasse III, IV, V eller VI mutation 

 N9115: stabiliserer CFTR og får flere kanaler til cellevæggen – fase 1b på vej – df508 homozygote 

Endelig ser det også ud til at der er ved at være lys forude for genterapi, som ellers har været udsat for 

mange mislykkede forsøg de sidste 10-15 år. Genterapi består af indførsel af et rask gen i stedet for det 

syge via f.eks. en ”ufarlig” virus. Data fra det engelske genterapi projekt er undervejs og kan være en anden 

mulighed – ville kunne bruges af alle patienter. 

Konklusion 

Der sker rigtigt mange spændende ting og der kommer helt sikkert stoffer på markedet indenfor de næste 

10 år, som kan gøre hverdagen lettere for CF patienter. I øjeblikket er det kun nogle enkelte patienter som 

har revolutionerende effekt af disse stoffer, for de fleste andre skal behandlingerne ikke ses som en kur 

men som en hjælp på den rigtige vej. 

  



TEAM DELTA508/Martin Klode (far til Magnus med CF) 

TEAM DELTA508 er et kombineret løbe-, cykel- og triahtlon-team. Holdet består af en kerne af ambitiøse 

atleter, som har niveau til at vinde. TEAM DELTA508s sponsorer bidrager til dette formål ved at donere 

penge, produkter og/eller service ydelser til familierne, hver gang en atlet ender på podiet i sin respektive 

alders klasse. Desuden hjælper de med at profilere holdet og derved øge fokus på Cystisk Fibrose. 

Formålet med teamet er at give familier med CF inde på livet de bedste forudsætninger for at have en aktiv 

og sund livstil. I 2014 rejste teamet små 100.000 kr. i likvide midler og ca. det samme beløb i produkter og 

gavekort. Til årsmødet i Skejby delte Sports Director og medstifter af teamet Martin Brøndum Klode nogle 

af de produkter og gavekort ud. Der er dog stadig mere vi kan give til CF børn og unge samt deres familier.  

På årsmødet delte Martin også to af de største begivenheder for teamet i 2014.  

Lisa Bentley er 48 år, bor i Canada og har Cystisk Fibrose. Hun er tidligere 

professionel triathlet med 11 Ironman titler på CV’et. Til KMD Ironman 70.3 

Aarhus (halv Ironman distance i Aarhus, 1,9km svømning, 90 km cykling og 

21,1 km løb), kørte Lisa Bentley for TEAM DELTA508. Hun kommer til DK 

igen, og hun havde også sendt en lille videohilsen. 

 

 

 

Ved samme stævne fik Casper Vind (23 år og CF 

patient) mulighed for at tage 1/10 Ironman (400 

meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb), på et 

hold anført af Rasmus Henning (Danmarks mest 

vindende triathlet gennem tiderne). Det var en 

fornøjelse at klappe Casper i mål, som det også 

fremgik af videoklippet. 

 

 

 

Hvis du/I vil vide mere om teamet, og det vi laver, kan du/I læse mere på www.TEAMDELTA508.dk eller 

følge teamet på https://www.facebook.com/teamdelta508. Du/I er også altid velkommen til at skrive til os 

på kontakt@delta508.dk 

https://outlook.tdcwebmore.dk/owa/redir.aspx?SURL=gwyFYED4gVK8OOZ5rwOSQXeH4RE3kLmZBDG7HNZC-giFghEPzXvSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBUAEUAQQBNAEQARQBMAFQAQQA1ADAAOAAuAGQAawA.&URL=http%3a%2f%2fwww.TEAMDELTA508.dk
https://outlook.tdcwebmore.dk/owa/redir.aspx?SURL=wg_1YTloeSkVBsVfuHoZGnlwdV5AyUD41P6ARhp7U0GFghEPzXvSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGYAYQBjAGUAYgBvAG8AawAuAGMAbwBtAC8AdABlAGEAbQBkAGUAbAB0AGEANQAwADgA&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fteamdelta508
https://outlook.tdcwebmore.dk/owa/redir.aspx?SURL=g0XEQQ7jNjWowokrQU5b16p6KUdF9lAfqnW_smfL-ZWFghEPzXvSCG0AYQBpAGwAdABvADoAawBvAG4AdABhAGsAdABAAGQAZQBsAHQAYQA1ADAAOAAuAGQAawA.&URL=mailto%3akontakt%40delta508.dk

