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HphI INS-VNTR-polymorfien var ikke associeret med T2D
i et case-kontrol-studie af 1.462 T2D-patienter og 4.931 NGTpersoner eller med ændret fødselsvægt blandt 358 raske personer, og der var ingen konsistent association med nedsat
insulinsekretion blandt 358 raske individer og 4.444 NGT-personer. En »parent-of-origin«-effekt kunne heller ikke påvises.
Undersøgelse af KCNJ11 E23K (E23K)- og PPARG P12A
(P12A)-polymorfierne blandt 1.164 T2D-patienter og 4.733
NGT-personer viste at E23K var associeret med T2D samt nedsat serum C-peptid-sekretion og øgede plasmaglukoseniveauer,
mens P12A var associeret med øget insulinfølsomhed samt nedsat fastende serumtriglycerid-niveau. I kombination var effekten af de to polymorfier additiv på risikoen for T2D.
Forf.s adresse: Ørbækgårds Allé 408, DK-2970 Hørsholm.
E-mail: posthansen@dadlnet.dk
Forsvaret finder sted den 5. oktober 2005, kl. 13.00, i Auditoriet på Hagedorn
Research Institute, Niels Steensens Vej 6, Gentofte.
Bedømmere: Jens Juul Holst, Henrik Vestergaard og Anne Tybjærg Hansen.
Vejledere: Oluf Borbye Pedersen, Torben Hansen, Knut Borch-Johnsen og Torben
Jørgensen.
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Læge Louise Pyndt Diederichsen:

Afferent signalling and muscular coordination
in normal and painful shoulders
Ph.d.-afhandlingen er udført ved Institut for Idrætsmedicin,
H:S Bispebjerg Hospital/Reumatologisk Afdeling, i samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital, og Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet, Københavns Universitet.
Det foreliggende arbejde belyser afferent signalering og
muskulært aktivitetsmønster i den normale såvel som den
smertefulde skulder med særlig henblik på motorkontrol og
det muskulære aktivitetsmønster i den normale skulder og
desuden effekten af akutte skuldersmerter hos raske og kroniske skuldersmerter hos patienter med subakromiel impingement på muskelkoordinationen i skulderen.
EMG blev målt fra skuldermusklerne ved hjælp af overflade- og intramuskulærelektroder under alle forsøgene. For
at undersøge det neuromuskulære sammenspil mellem ligament og skuldermuskler, blev der givet ikkesmertefuld elektrisk stimulation i det coracoakromiale ligament. Kortvarig
skuldersmerte hos raske blev induceret ved hjælp af injektion
af hypertont saltvand subakromielt eller i m. supraspinatus.
Vi fandt et inhibitorisk respons i skuldermusklerne som
følge af elektrisk stimulation af det coracoakromiale ligament,
hvilket bekræfter en neuromuskulær kobling mellem ligament og muskler i skulderen. Desuden påviste vi ændringer i
muskelkoordination ved både kroniske smerter og akut eksperimentel induceret smerter i skulderen, som dog ikke var
ens ved de to forskellige smertetilstande.

Det foreliggende arbejde bidrager til forståelsen af den
normale skulderfunktion og de patogenetiske mekanismer
ved skulderlidelser. Denne forståelse er afgørende for en relevant og effektiv håndtering af patienter med kroniske skuldersmerter og eventuel forebyggelse af skulderproblemer.
Forf.s adresse: Lodsvej 25A, DK-5270 Odense N.
E-mail: louise.diederichsen@dadlnet.dk
Forsvaret finder sted den 7. oktober 2005, kl. 15.30 i Anton Dam auditoriet,
Panum Instituttet, Københavns Universitet.
Bedømmere: Jan Pødenphant, Kristian Steengaard-Pedersen og Jens Ole Søjbjerg.
Vejledere: Jesper Nørregaard, Poul Dyhre-Poulsen og Michael Krogsgaard.
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Læge Susanne Schouw Nielsen

Urea synthesis, acute phase
response and cirrhosis
studied in rats
Ph.d.-afhandlingen er udført ved Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, Århus Universitetshospital.
Omdannelse af aminosyre-nitrogen (N) til urinstof i leveren er både en aktiv medspiller i kroppens N-homeøstase og
en essentiel leverfunktion.
Med udgangspunkt i henholdsvis urinstofsyntesens potentielle rolle i stresskatabolismen og den stærkt øgede infektionssårbarhed hos patienter med levercirrose har denne afhandling følgende formål:
– At undersøge reguleringen af urinstofsyntesen ved at bestemme den spontane og den substratmættede urinstofsyntesehastighed samt urinstofenzymernes genekspression
under akut fase-responset (AFR) hos raske og cirrotiske
rotter.
– At undersøge produktionen af akut fase-proteiner under
AFR hos cirrotiske rotter.
AFR blev induceret med lipopolysakkarid (LPS) og levercirrose med underbinding af galdevejene.
LPS havde en dosisuafhængig suppressiv effekt på genekspressionen af de to nøgle-urinstof-enzymer, og LPS havde en
bifasisk dosis-afhængig indflydelse på in vivo-reguleringen
af urinstofsyntesen. Ved cirrose medførte LPS en yderlig nedregulering af urinstofsyntesen in vivo, medens produktionen
af de målte akut fase-proteiner var opretholdt.
Det konkluderes, at urinstofsyntesens kapacitet nedreguleres af et mildt AFR, med mulig relation til akut fase-proteinsyntesen, hvorimod urinstofsyntesen er en aktiv medspiller i
stresskatabolismen under AFR’et induceret med en højere
dosis LPS. Endvidere at den yderligere nedsættelse af urinstofsyntesens kapacitet samt opretholdelsen af akut fase-protein-syntesen under AFR’et ved cirrose kan være patofysio-

