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I de vestlige lande udgør hjernesygdommene den største sygdomsenhed med hensyn til 
den samlede socioøkonomiske byrde. For mange af disse neurologiske og psykiatriske 
sygdomme gælder, at man ikke i tilstrækkelig grad kender til de underliggende årsager 
bag sygdommene. I min forskning anvendes en eksperimentel neurobiologisk tilgang for 
at identificere basale sygdomsmekanismer, og vi undersøger såvel veletablerede som 
nye behandlingsmetoder for at få indsigt i deres virkningsmekanismer. 
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jernesygdommenes heterogenitet

Mange mener, at man inden for kræft-
forskningen først for alvor begyndte at 
gøre fremskridt, da man gik bort fra at 

klassificere kræften efter, hvor den sad (brystkræft, 
knoglekræft, osv.) og istedet fokuserede på at forstå 
de cellulære og genetiske forstyrrelser. For mange 
hjernesygdomme gør sig gældende, at man istedet 
for at rette forskningen mod diagnoser udstedt på 
baggrund af en samling diagnostiske kriterier, ofte 
baseret på patientens subjektive symptomer, iste-
det bør identificere grundlæggende forstyrrelser i 
hjernens forbindelser og neurotransmission. Disse 
forstyrrelser kan være under genetisk indflydelse 
eller regulation. Man anser idag mange hjernesyg-
domme, herunder f.eks. depression, for at være ikke 
én sygdom, men en samlebetegnelse for mange for-
skellige sygdomstilstande, med påvirkning af for-
skellige af hjernens kredsløb og neurotransmitter-
systemer. Opgøret med en klassifikation af hjerne-
sygdomme, herunder især de psykiatriske sygdom-
me, er først startet nu. Redskaberne, man anvender 
til at foretage en ny klassifikation, er mangeartede, 
men først og fremmest anvendes der kognitive test-
ninger, hjerneskanninger, elektrofysiologiske, ge-
netiske og biokemiske markører.

Der er i dag meget væsentlige udfordringer forbun-
det med udvikling af nye behandlingsformer, sær-
ligt hvad angår udviklingen af nye lægemidler til 
psykiatriske sygdomme. Gennem mange år har 
man anvendt dyremodeller for hjernesygdomme, 
men det har vedvarende vist sig, at lægemidler med 
lovende effekter i dyremodeller ikke har tilsvaren-
de egenskaber, når de anvendes hos mennesker. 
Sidstnævnte tilskrives gerne mangelfulde dyremo-
deller, men den i ovenstående afsnit nævnte util-
strækkelige sygdomsklassifikation kan også bidra-
ge dertil. Den translationelle neurovidenskabelige 
forskning i hjernens neurotransmission er en væ-
sentlig forudsætning for at opnå forebyggende, 
diagnostiske og behandlingsmæssige resultater. 

Hjerneskanningernes bidrag til udforskningen

Man kan anvende molekylær, strukturel og funk-
tionel billeddannelse med positron emissionstomo-
grafi (PET) og magnetisk resonans (MR)-skanninger 
til at afdække sygdomsmekanismer og risikomar-
kører samt til at undersøge lægemiddeleffekter og 
forudsige den klinisk-diagnostiske værdi hos både 
raske og hos mennesker med hjernesygdomme. Ved 
PET-skanninger anvendes radioaktivt mærkede 
sporstoffer, der binder sig selektivt til de af hjernens 

H
Figur 1 
11C-Cimbi36 PET-skanning af en 
rask forsøgsperson. Billedet viser 
et tværsnit af hjernens serotonin 
2A receptor-fordeling, grøn er 
høj binding, mørkeblå lavere.

Man anser i dag mange 
hjernesygdomme, herunder 
fx depression, for at være 
ikke én sygdom, men en 

samle betegnelse for 
mange forskellige 

sygdomstil-
stande.
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molekyler, som man ønsker at undersøge. Det er 
imidlertid begrænset, hvor mange egnede selektive 
PET-sporstoffer, man i dag har adgang til. Med en 
kombineret PET-MR-skanner kan vi i dag opnå unik-
ke samtidige målinger af hjernens struktur og funk-
tion med MR og PET. Hermed kan man samtidig un-
dersøge ændringer i hjernens receptorer og tilhø-
rende ændringer i hjernens regionale blodtilførsel 
under fx indgift af lægemidler. Dette giver såvel 
rumlige som tidsmæssige oplysninger om effekter-
ne. Gennem udvikling og anvendelse af nye billed-
dannende og statistiske metoder kan man således 
hos mennesker direkte undersøge både farmakolo-
giske og ikke-farmakologiske effekter på hjernen. 
Derved kan man bidrage til at kortlægge sygdoms-
mekanismer og sygdoms klassifikation, til at stille 
diagnoser tidligere og til at forudsige effekt af be-
handling. En bedre indsigt i virkningsmekanismer-
ne bag behandlingen for dermed at kunne sandsyn-
liggøre behandlingseffekter, inden der foretages til-
rettelæggelse af en egentlig klinisk afprøvning i et 
stort antal patienter, er nødvendig for at kunne til-
byde skræddersyet behandling til den enkelte pa-
tient og til udvikling af nye behandlingsformer.

Hjernens neurotransmission

Langt de fleste kendte lægemidler for hjernesygdom-
me virker på hjernens kemiske signalsystemer, sær-
ligt på neurotransmitternes receptorer. Serotonin er 
udviklingshistorisk en af de ældste neurotransmit-
tere, som findes mange steder i kroppen, særligt 
fremtrædende i hjernen. Serotonin er involveret i en 
række psykofysiologiske funktioner, herunder hu-
mør, søvn, hukommelse, seksualfunktion, appetit-
regulering og døgnrytme. Systemet vides desuden 
at være forstyrret ved en række neurologiske og psy-
kiatriske sygdomme, herunder depression, og de 
mest anvendte antidepressiva virker ved at blokere 
bl.a. serotonins genoptagelse af nervecellerne. 

Forskningen i mit laboratorium

Mit laboratorium udfører translationel forskning i 
hjernens neurotransmission med det formål at 
frembringe forebyggende, diagnostiske og behand-
lingsmæssige fremskridt. Vi anvender in vivo mo-
lekylær, strukturel og funktionel billeddannelse 
samt dyre- og cellemodeller og humant hjernevæv 
til at afdække sygdomsmekanismer og risikomar-
kører samt til at undersøge lægemiddeleffekter og 
forudsige den klinisk-diagnostiske værdi. Opdagel-
ser frembragt ved studier i celler og dyr bringes der-
ved videre i vores studier af raske frivillige og pa-
tienter med hjernesygdomme.

Denne forskning startede for 15 år siden, da vi 
begyndte at undersøge hjernens neuroreceptorer 
med PET hos mennesker, og tog fra 2006 rigtig fart 
med etableringen af Lundbeckfondscenteret ”Cen-
ter for Integrated Molecular Brain Imaging” (www.
cimbi.dk). Dette tværdisciplinære center udvikler 
og forbedrer billedmæssige og dataanalytiske me-
toder og anvender metoderne til undersøgelse af 
hjernens neurobiologi hos raske forsøgspersoner og 
hos patienter med hjernesygdomme.

Metodologisk udvikler vi nye PET-sporstoffer; 
dette foregår i et unikt tværvidenskabeligt samar-
bejde mellem medicinalkemi ved Københavns Uni-
versitet og radiokemi ved PET- og Cyklotronenhe-
den ved Rigshospitalet. Det er vanskeligt at forud-
sige, om et bestemt molekyle vil egne sig som 
PET-sporstof. Derfor er det ofte nødvendigt at ud-
skifte enkelte elementer i en molekylestruktur og 
efter radiomærkning teste, om stoffet passerer ind 
i hjernen og binder sig regionalt i hjernen. Den før-
ste validering foregår hos forsøgsdyr; de mest lo-
vende af disse bringes videre til undersøgelser hos 
vores udenlandske samarbejdspartnere, der kan 
PET-skanne aber. Hvis sporstoffet fortsat ser loven-
de ud hos aber, implementeres sporstofferne til kli-
nisk anvendelse. På den måde har vi udviklet og va-

Figur 2
”Inflated brain”, hvor man 
computermæssigt har foldet 
hjernes furer ud. Til venstre ses 
konventionel dataanalyse af 
hjernens regionale serotonin 
4 receptor, til højre anvendes 
den ny kvantificeringsteknik, 
hvor en langt mere naturlig 
fordeling ses. 
Fra: NeuroImage, 92, Greve 
DN et. al., Cortical surface-based 
analysis reduces bias and variance 
in kinetic modeling of brain PET 
data, 225-36, © (2014), Elsevier.
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lideret to nye sporstoffer til visualisering af hjernens 
serotonin 4-receptor og serotonin 2A-receptor hos 
mennesker. Vi har med genetiske og farmakologi-
ske metoder kunnet påvise, hvorledes hjernens 
serotoninniveau er inverst relateret til serotonin 
4-receptor i hjernen. For første gang har man der-
med en metode til at bestemme hjernens basale 
serotonin-niveau med hjerneskanninger. Serotonin 
4-receptor skanninger giver derimod ikke et billede 
af akutte ændringer i serotonin, således som det 
sker under neurotransmission. At kunne måle hjer-
nens lokale frigivelse af serotonin ville åbne for et 
helt nyt koncept, hvor man med hjerneskanninger 
kan undersøge hjernens neurotransmission og 
funktion. Vi gik efter at udvikle en radiomærket 
serotonin 2A-receptor-agonist, da der var grund til 
at formode, at serotonin 2A-receptor-bindingen vil 
være genstand for konkurrence med akut frigivet 
serotonin. Først blev der syntetiseret over 400 sero-
tonin 2A-receptor-agonister. Ud af disse udvalgtes 
11 stoffer, der blev C-11 radiomærket og testet i gri-
sehjernen. Den mest egnede, 11C-Cimbi36, blev her-
efter testet i aber. Herefter kunne vi omsider fore-
tage de første 11C-Cimbi36 PET-skanninger af men-
nesker (Figur 1). 

Dataanalytisk kan kombinationen af de nyeste 
metodeudviklinger indenfor MR- og den kombine-
rede PET-MR teknologi bibringe nye informationer 
om hjernens status. PET-skanninger kombineret 
med strukturelle MR-hjerneskanninger kan danne 
grundlag for en avanceret analyse, idet man benyt-
ter muligheden for computermæssigt at folde hjer-
nens foldede overflade ud. I figur 2 ses det således, 
hvordan man opnår en bedre kvantificering, når 
man anvender softwaren Freesurfer, udviklet med 
samarbejdspartnere ved the A. Martinos Center, 
Massachusetts General Hospital, MIT og Harvard 
universitet. Ved at udfolde hjernens overflade kan 
der foretages en filtrering af signaler på hjernens 
overflade istedet for i hjernevoluminet. Fordelen 
ved dette er, at der ikke sker fejlagtig interferens 
mellem hjerneregioner, der funktionelt ligger langt 
fra hinanden. Aktuelt arbejder vi på at fremstille et 
meget detaljeret 3-dimensionelt atlas af menne-
skets serotoninreceptorer, fremstillet på baggrund 
af PET- og MR-skanninger fra et stort antal raske 
forsøgspersoner. Et sådant atlas vil danne interna-
tional reference for fremtidige forskningsprojekter 
indenfor området. 

Vi har med de nye metoder kunnet påvise, hvor-
ledes overvægt er forbundet med nedsat serotonin-
niveau i nucleus accumbens, som er en hjernestruk-
tur, der formidler belønning og lystfølelse. Vi har 

også påvist, at raske forsøgspersoner med familiær 
risiko for udvikling af depressioner har øget seroto-
ninniveau i striatum; højt striatalt serotoninniveau 
ser således ud til at udgøre en beskyttelse mod ud-
vikling af depression. Den begrænsede mængde 
dagslys om vinteren anses for en vigtig faktor ved 
udvikling af vinterdepressioner. Behandlingen af 
vinterdepression består bl.a. i at give terapi med 
højintensive lyslamper. Vi har med MR-skanninger 
vist, hvorledes raske mennesker, der anvender lys-
lamper hver morgen i løbet af tre uger om vinteren, 
ændrer deres hjernes reaktion, når de vises ansig-
ter, der udtrykker vrede eller sorg. Amyg dala, der 
udgør en central struktur i hjernen mhp. at registre-
re og alarmere den bevidste og ubevidste del af hjer-
nen om fare, viser sig at aktiveres omvendt propor-
tionalt med den lysmængde, forsøgspersonerne har 
modtaget (Figur 3). Dette viser, at selv raske men-
nesker uden tegn til vinterdepression har neurobio-
logiske effekter af lysterapi om vinteren.

Ved at kombinere hjerneskanningsresultater 
fra PET-skanninger af hjernens serotonerge system 
med MR-skanninger kan man endvidere undersøge, 
hvorledes påvirkning af hjernens serotoninsystem 
ændrer hjernens regionale aktivering og kommuni-
kationen mellem hjernens forskellige dele. Dette ud-
gør en særlig vigtig metode for udforskning af f.eks. 
lægemiddeleffekter. Med den teknologiske mulig-
gørelse af samtidig udførelse af PET- og MR-skan-
ninger med en kombineret PET- og MR-skanner er 
der åbnet for nye forskningsmæssige fremskridt i 
forståelsen af interventionseffekter på de moleky-
lære, strukturelle og funktionelle forhold i hjernen. 
Dette er fokus for det nyåbnede Innovations-
Fondscenter NeuroPharm — Center for Experimen-
tal Medicine Neuropharmacology (www.neuro-
pharm.eu).

Figur 3
Lysterapis effekt på amygdalas 
reaktivitet, når man betragter et 
vredt eller trist ansigtsudtryk (A). 
Lysdosis er negativt korreleret 
med amygdalas reaktivitet (B). 
Fra: Biological Psychiatry, 76/4, 
Fisher PM et. al., Three-Week 
Bright-Light Intervention Has 
Dose-Related Effects on Threat-
Related Corticolimbic Reactivity 
and Functional Coupling, 332-9, 
© (2014), Elsevier.
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