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Ansøgning 
    Denne ansøgning er møntet på et fuldt finansieret MD/PhD 5+4 stipendium. Jeg vil gerne begynde hurtigst 
muligt, da jeg begynder på 11. semester i forårssemesteret 2010, men med en forventet ansøgningsproces på 6-
8 uger vil det være først være realistisk at få tildelt stipendiet pr. 1. marts 2010. På dette tidspunkt er jeg en 
måned inde i mit 11. semester. Men da jeg allerede, inden et evt. stipendium tildeles, vil forske, hvad der 
forventes under et MD/PhD 5+4 stipendium, vil dette ikke få indflydelse på min projektplan. Ligeledes vil det 
heller ikke påvirke min studieplan, da jeg også allerede på forårssemestret 2010 påbegynder deltidsstudium. 
 
Baggrund 
   De seneste års forskning har gjort det klart, at der igennem graviditeten foregår en betydelig celletrafik over 
placenta[1-3].   
   Forekomsten af føtale celler i maters blod har haft interesse, siden den blev påvist i gravide kvinders blod i 
midten af 1950’erne [4] (dog først med sikkerhed i 1979 [5]), da disse celler kan danne basis for prænatal 
diagnostik uden invasiv procedure[6]. Det vil være en stor fordel i forhold til abortrisikoen, der er forbundet 
med invasiv diagnostik. Den føtomaternelle celletrafik har derfor været genstand for betydelig forskning, men 
det var først i slutningen af 80’erne, at en gruppe havde succes med at få genetisk information om fostret fra 
analyseret blod fra mater [7]. Det store gennembrud med en non-invasiv prænatal diagnostik er udeblevet, 
formentlig på grund af det lave antal celler[8]. 
   På basis af estimeret antal samt målte halveringstider er det skønnet, at formentlig flere tusinde føtale celler 
passerer placentamembranen pr. minut, og at dette er stigende gennem graviditeten[9]. Men da halveringstiden 
er ganske kort (under 15 minutter), er der kun yderst få levende føtale celler i maters blod. Det er skønnet, at 
der findes 2-6 føtale celler pr. ml. blod i slutningen af første trimester [1-3]. 
 
Føtale celler i maters blod: 
   Som nævnt har forekomsten af føtale celler i maters blod givet anledning til mange forsøg på at udvikle en 
metode til prænatal diagnostik baseret på disse celler. På grund af det lave antal af føtale celler i maters blod har 
langt de fleste strategier bygget på, at man begyndte med at berige maters blodprøve for føtale celler, idet 
sjældenheden ellers ville gøre det næsten umuligt at finde dem[10]. De tilbageblevne celler efter berigelsen, 
som fortsat for en meget stor del bestod af maters celler, blev herefter farvet for Y-kromosomet, og man søgte 
så efter Y-kromosom positive celler[11]. Det siger imidlertid sig selv, at metoden kun kan være anvendelig til 
prænatal diagnostik, hvis man finder en anden markør for føtalcellen end Y-kromosomet, idet metoden ellers 
ville være begrænset til kun at kunne bruges i situationer, hvor kvinden venter en dreng. En sådan ikke Y-
kromosombaseret føtalmarkør ville typisk være farvning for et protein, der er specielt for den føtale celle, og 
som altså ikke findes i maters celler. Det har derfor til stadighed været et vigtigt punkt i metodeudviklingen, at 
man fik identificeret, hvilken type celle fra fosteret der findes i maters blod, idet dette ville kunne bane vejen 
for valg af et protein eller en mRNA, der er specifik for denne celletype. Kendskab til hvilken type føtal celle, 
det drejer sig om, ville også gøre det langt lettere at berige maters blodprøve for den pågældende føtalcelle. 
    De fleste forskergrupper har været henvist til at gætte på, hvilken føtalcelle det er, og herefter farve cellerne i 
maters blod med antistoffer specifikt rettet mod denne føtalcelle. Med denne strategi har forskellige grupper 
undersøgt maters blod for celler indeholdende føtale hæmoglobiner med tanke på, at det kunne være en føtal 
erythrocyt[12-15]. Den føtale erythrocyt har dog vist sig at være ekstremt sjælden[3, 16]. Herudover har man 
forsøgt at identificere dels føtale lymfocytter[10, 23], dels føtale trophoblaster[17-20]. Det har vist sig særdeles 
svært at udvikle en prænatal tilfredsstillende metode baseret på den føtale trophoblast, ligesom den føtale 
lymfocyt har vist sig uegnet til prenatal diagnostik[10-11, 19-22]. 
    Professor Steen Kølvraa har, sammen med firmaet FCMB ApS, valgt en anden projektlinie, nemlig at finde 
den føtale celle i maters blod uden a priori kendskab til typen, men med en teknik, hvor den føtale celle er 
bevaret, så dens udseende, mRNA-indhold og proteinindhold kan fastslås. Dette har hidtil ikke været muligt, da 
de metoder, man har haft til rådighed, ikke har været skånsomme nok. Det specielle ved FCMB ApS’s design, 
er at en blodprøve udtaget fra en gravid kvinde, der venter et drengefoster, gennemgår en procedure, hvor de 
røde blodlegemer først fjernes og efterfulgt af moderat berigelse, udstrygning af tilbageblevne celler på et stort 
antal mikroskop-slides, fiksering af cellerne med henblik på bevarelse af morfologi, mRNA og proteiner, og 
sluttelig farvning af cellerne for Y-kromosom. På grund af den relativt sparsomme berigelse for føtale celler, 
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som denne metode indebærer, vil der være en overordentlig stor mængde maternelle celler tilbage, hvorfor det 
vil være nødvendigt at gennemse et overordentlig stort antal præparater for at finde føtale celler. Dette er et 
uoverkommeligt arbejde at gøre ”i hånden”, men der er i gruppen udviklet et effektivt system til at finde disse 
celler baseret på automatisk scanning i et mikroskopbaseret system.  
    Med denne teknik har det været muligt at finde og isolere så mange føtale celler, at det har været muligt at 
fremstille et cDNA bibliotek ud fra isoleret mRNA fra føtale celler efter laser-mikrodisektions fjernelse af 
disse. Dette bibliotek er herefter analyseret med flere typer expressions-array, og gruppen har nu rimeligt 
pålidelige expressions-data for den føtale celle. På basis heraf har gruppen kunnet formulere velbegrundede 
hypoteser for, hvilken celletype det drejer sig om og ud fra disse hypoteser kunnet definere antistoffer, der 
entydigt kan identificere føtalcellen i maters blod. 
    Disse antistoffer kan nu benyttes til dels specifik berigelse for føtale celler fra en blodprøve, dels til endelig 
identificering af føtale celler, uanset om der ventes en dreng eller en pige. 
    Det har imidlertid i det hidtidige udviklingsarbejde vist sig, at gravide kvinder i uge 10-12 udviser en 
betydelig variation i antallet af føtale celler i blodet. Der er på nuværende tidspunkt ingen viden om, hvad 
denne variation skyldes, men muligheden for, at den er associeret til graviditetens tilstand, eller prædikterer 
videre forløb, kan ikke udelukkes. Det er tidligere vist, at kvinder, der bærer et trisomi-21-drengefoster eller et 
vækstretarderet foster samt præeklamsi hos mater har flere føtale celler pr. ml blod end kvinder der bærer på et 
normalt drengefoster [22-25]. Ligeledes er det vist, at gravide kvinder, hvor disse endnu ikke har udviklet 
præeklamsi eller fostret vækstretadering, men har abnorm Doppler sonografi, har forhøjede antal cirkulerende 
føtale erythroblaster [26]. Det samme resultat er set i en case hvor en kvinde med idiopatisk polyhydramnios 
har forhøjet føtale erythrocytter [27]. Alle disse sygdomme er associeret med abnorme strukturelle ændringer af 
placenta [11]. 
 
Formål 
    Formålet med projektet er at etablere en metode til enkeltcellediagnostik på føtale celler fra maters blod og 
herunder at identificere variabler, der er associerede med antal føtale celler i maters blod, og belyse de 
bagvedliggende mekanismer. 
 
Projektet 
Projektet vil blive delt op i en række delprojekter: 
 
Delprojekt A: beskrivelse af normalområder for antal føtale celler i maters blod 

• Antal føtale celler i maters blod i relation til gestationsalder bestemmes hver anden uge på 1) en gruppe 
kvinder, der har konciperet efter transferering af cryopreserverede embryoner i naturlig 
menstruationscyclus. Disse kvinder er karakteriseret ved et meget veldefineret gestationsalder, men har 
selvfølgelig alle et fertilitetsproblem, hvorfor vi også inkluderer 2) en gruppe normale gravide, som 
tidligere har haft ektopisk graviditet eller tidlig spontan abort. Disse kvinder kommer typisk til 
kontrolskanning i graviditetsuge 6, hvorfor rekrutteringen kan foretages allerede på dette tidspunkt. 

• Middel- og median koncentration, spredning, konfidensinterval for antal føtale celler i maters blod 
bestemmes i graviditetsuge 12, da det er denne gestationsalder, der er mest relevant mht. prænatal 
diagnostik. Der inkluderes ca. 100 gravide kvinder, som kommer til nakkefoldsskanning i graviditetsuge 
11+3 til 13+6. Da der på 20 af disse kvinder også bestemmes antal føtale celler i maters blod i uge 19 i 
forbindelse med andre delprojekter, vil det også være muligt at lave longitudinelle analyser af disse. 

• Dag til dag variationen, samt døgnvariation bestemmes på en lille gruppe gravide.  
 

Delprojekt B: antal føtale celler i maters blod i relation til anamnestiske variabler  
    Da der ikke findes litteratur om årsager til forskelle i antallet af føtale celler i maters blod hos raske gravide 
kvinder, er denne projektdel induktiv. Hypotesen er, at fysisk påvirkning af uterus samt faktorer, der fra 
epidemiologiske studier vides at påvirke fostret, kan påvirke antallet af føtale celler i maters blod:    

• Generelle faktorer og antal føtale celler i maters blod belyses ved at bestemme relation til paritet, 
gestationsalder, BMI, BT, kost, rygning, alkohol, arbejdspladsforhold, brug af kosmetik, 
medicinforbrug, hyperemesis, stressniveau, sygdom inden for de sidste 2 uger. 
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• Faktorer inden for de sidste 3 og 24 timer belyses i forhold til fysisk aktivitet, tryk på abdomen, coitus, 
motion, og cykling. 

• Antal føtale celler i maters blod før eller efter gennemførsel af abdominal ultralydsskanning. 
    Informationerne indhentes fra de 100 gravide kvinder, der også deltager i delprojekt A, der får bestemt antal 
føtale celler i maters blod i graviditetsuge 12, dels ved spørgeskema, dels ved telefoninterview. Af disse vil der 
på 10 kvinder med et særligt højt og 10 kvinder med et særligt lavt antal føtale celler i maters blod i uge 12 
bestemmes antal føtale celler i uge 19, samtidig med at der indsamles anamnestiske informationer som i uge 12. 
 
Delprojekt C: antal føtale celler i maters blod og placentafunktion, sygdom hos foster samt 
immunologisk inkompatibilitet 
    Vi ønsker at belyse tre forhold, der kan påvirke antallet af føtale celler i maters blod: udskillelse af føtale 
celler fra fostret, passage af føtale celler gennem placenta og nedbrydning af føtale celler i mater.  

• Fostret: Fosterbiometrier i uge 12 og 19, nakkefold i uge 12 og kongenit sygdom hos barnet. 
• Placentafunktion: PAPP-A og frit βhCG i uge 12, føtal vækst fra uge 12 til uge 19, cytokiner i maters 

blod i uge 12 og 19, placenta-volumen og blodflow i uge 19 ved 3D ultralydsskanning [28-29]. 
• Senere placentasygdom: præeclampsi, vækstretardering, gestationsalder ved spontan fødsel, 

fødselsvægt, Apgar score. 
• Nedbrydning af fosterceller i mater: auto antistoffer: ABO uforlig mellem mater og foster. 

    Disse variabler indhentes fra 1) Astraia databasen, hvori alle graviditetsskanninger rutinemæssigt registreres, 
2) Den århusianske fødselskohorte, hvori informationer om alle graviditeter og fødsler registreres af 
forskningsjordemødre, 3) 3D UL bestemmelse af placentavolumen i graviditetsuge 19 samt bestemmelse af 
føtale og maternelle placentaflow ved overlæge Olav Bjørn Petersen, 4) navlesnorsblod opsamlet umiddelbart 
efter fødslen. De 100 gravide kvinder fra delprojekt A, der får bestemt antal føtale celler i maters blod i 
graviditetsuge 12, deltager i dette delprojekt. Af disse vil kun 10 kvinder med særligt høje og 10 kvinder med 
særligt lave værdier i antal føtal celler i maters blod i uge 12 gennemgå de ekstra undersøgelser, der afviger fra 
normalt misdannelsesskanning i graviditetsuge 19 (3D ultralydsskanning af placenta samt cytokiner i maters 
blod i uge 19) og de immunologiske undersøgelser ved fødslen. Disse udvalgte kvinder er de samme som i 
delprojekt B, og der vil således også blive bestemt antal føtale celler i maters blod i uge 19 på disse. 
 
Delprojekt D: mekanismer bag og enkeltcellediagnostik på føtale celler i maters blod 
    Som beskrevet i baggrundsinformationerne råder FCMB ApS over teknikker, der gør det muligt at isolere og 
undersøge populationen af cirkulerende føtale celler. En senere fase i projektet vil derfor involvere, at man - når 
der er fundet signifikante associationer – prøver at belyse de bagvedliggende mekanismer gennem detaljerede 
analyser af de cirkulerende føtale celler. Det planlægges således at undersøge de føtale celler for relevante 
intracellulære komponenter. Undersøgelserne kan foretages dels ved in-situ-teknikker, dels ved molekylære 
analyser af laser-mikrosisektions fjernede føtalceller. Hvilke komponenter, der kan blive undersøgt for, vil til 
en vis grad afhænge af udfaldene af delprojekterne B og C, men på nuværende tidspunkt planlægges  
at undersøge de føtale celler for cytokin-respons, og lave enkeltcellediagnostik mht. bakterier og virus-genomer 
(hovedvejlederens amerikanske samarbejdspartnere råder over teknikker til at analysere for bakterie og virus-
genomer på enkeltcelle-niveau - disse teknikker kan evt. stilles til rådighed for projektet, ligesom FCMB ApS 
råder over teknikker til at generere expressionsprofiler for udvalgte celler). Som en speciel ekstension 
planlægges det herudover at søge interessante intracellulære fund bekræftet ved tilstedeværelsen af tilsvarende 
komponenter i plasma fra mater. På et senere tidspunkt planlægges det at undersøge for lignende parametre på 
placentabiopsier i uge 12 fra udvalgte kvinder. 
 
Den ph.d. studerendes bidrag 
   Den ph.d. studerende har været med til at udvikle protokollen og spørgeskemaer og vil desuden stå for 
indsamling af informationer om patienterne dels ved interviews, dels ved søgning i databaser og journaler. Den 
ph.d. studerende vil forestå udførelsen af laboratoriearbejdet i delprojekt D. Desuden vil den ph.d. studerende 
lave hovedparten af databearbejdningen og udarbejdelse af manuskripter mhp. publikationer. Det planlægges 
ligeledes, at den ph.d. studerende vil tage på et udlandsophold, formentlig på Perinatology Research Branch, 
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Wayne State University i Detroit eller Chicago, hvor den ph.d. studerende vil tilegne sig metoder til 
enkeltcellediagnostik og forsøge at afprøve disse på vores føtale celle. 
 
Laboratorieteknikker 

• Metode til bestemmelse af antal føtale celler i maters blod er veletableret på FCMB ApS, Vejle, idet 
blodprøver dog forbehandles på forskningslaboratoriet, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Skejby. 

• Hvad angår enkeltcelle-analyserne er immunhistokemiske og FISH-metoder etablerede. På Vejle 
Sygehus forefindes et PALM laser-mikrodissektionsudstyr og teknisk ekspertise i betjeningen af det. I 
firmaet FCMB ApS er der allerede flere gange etableret cDNA biblioteker fra mikrodissekerede føtale 
celler. De øvrige molekylære teknikker beherskes på Vejle Sygehus. Den ph.d. studerende vil tilegne sig 
alle disse teknikker. 

• Cytokinbestemmelse med xMAP technology på  Luminex100 platform Luminex foretages på Statens 
Serum Institut i samarbejde med David Hougaard. Disse blodprøver skal nedfryses meget hurtigt efter 
prøvetagningen, hvilket der er etableret logistik til på laboratoriet.  

• Blodtypeserologi udføres i samarbejde med overlæge Niels Grunnet fra blodtypelaboratoriet. 
 
Statistik 

• Det har ikke været muligt at foretage styrkeberegning, da der ikke findes foreløbige erfaringer mht. 
metodepræcision. Størrelsen af populationerne er derfor baseret på skøn samt hvad der er praktisk 
gennemførligt. 

• Varians analyse, bivariable analyser og multivariable analyser vil blive anvendt. 
• Relevant statistisk bistand vil blive indhentet ved behov, ved Institut for Biostatistik, Århus Universitet. 
• Alle analyser vil blive udført ved hjælp af STATA software. 

 
Videnskabsetiske overvejelser 

• Videnskabsetisk tilladelse til delprojekt A, B & C foreligger allerede. VEK projektnummer: S-
20070045. 

• Såfremt det skønnes at delprojekt D vil involverer yderligere videnskabsetiske problemstillinger vil der 
indhentes relevant tilladelse. 

• Hvis dele af enkeltcelle diagnostikken skal foretages i udlandet, skal der indhentes tilladelse hertil fra 
Registertilsynet. Da disse analyser i givet fald skal udføres af Jacob Mørup Schlütter selv, og da 
individidentificerbare data således ikke overdrages til andre, forventer vi ikke problemer med at opnå 
denne tilladelse. 

 
Perspektiver 
Nuværende prænatale diagnostiske metoder er ikke optimale. Nuværende screening for Down syndrom i første 
trimester har en sensibilitet på blot 90% og 3-4 % får foretaget en moderkagebiopsi, som medfører abortrisiko 
på ca. 1%. Det ville derfor være en stor fordel at udvikle en sikker non-invasiv sceenings metode til uge 12.  
Ph.d. projektet omhandler optimering af metode til non-invasiv diagnostik, udvikling af ny screeningsmetode 
dels ved non-invasiv enkeltcellediagnostik men også om antallet af føtale celler er prædiktor for 
graviditetsforløbet og kan derfor have stor indflydelse på fremtidig prænatal diagnostik.  
 
Økonomi 
    Den ph.d. studerende løn og kursusafgift finansieres af Århus Universitets fuldt finansierede MD/PhD 5+4 
stipendium.  
    Projektet er et samarbejdsprojekt imellem Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Skejby Sygehus, Klinisk 
Genetisk afdeling, Vejle Sygehus, og firmaet FCMB ApS. Udgifterne til projektet afholdes for så vidt angår 
celletællingerne af FCMB ApS. Øvrige analyser og undersøgelser afholdes af de berørte afdelinger og evt. af 
eksterne fondsmidler. De økonomiske midler i FCMB ApS er stillet til rådighed fra investorkredse i Østjylland 
kanaliseret gennem Inventure Capital og Østjysk Innovation. 
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Juridiske forhold i relation til FCMB ApS 
    Den ph.d. studerende indgår som projektdeltager på vegne af Skejby Sygehus i samarbejdsaftalen mellem 
Skejby Sygehus, Vejle Sygehus og FCMB ApS af 30. oktober 2009. Forhold omkring rettigheder til opfindelser 
og publicering reguleres således efter denne aftale. 
    Det præciseres at alle rettigheder til opfindelserne som bruges og skabes hos FCMB ApS i projektet omkring 
isolering og identifikation af føtale celler ejes af FCMB ApS 
   Jens Christian Djurhuus har på vegne af klinisk institut accepteret samarbejdsaftalen. 
 
Projektplan 

• Start: februar 2010. 
• Alle projektdeltagerne rekrutteres blandt gravide på Skejby Sygehus. 
• Da Jacob Mørup Schlütter allerede har indhentet anamnestiske data og fået bestemt antal føtale celler i 

maters blod på 100 kvinder fra graviditetsuge 12, påbegyndes analyse af delprojekt B straks. Jacob 
Schlütter gennemfører STATA kursus så snart som muligt. Indtil da vil medvejleder Ida Kirkegaard 
bistå ham ved de statistiske analyser. Analyserne vil formentligt kunne gennemføres på 1 – 4 måneder. 

• Inklusion af de øvrige gravide til delprojekt A påbegyndes umiddelbart og vil formentligt strække sig 
over 4 til 6 måneder. Den statistiske analyse kan formentligt gennemføres hurtigt, hvorfor publikationer 
fra delprojekt A og B kan påbegyndes i løbet af første år.  

• 3D UL-skanning af projektdeltagerne i graviditetsuge 20 udføres løbende, efterhånden som de når denne 
gestationsalder. Analyse af navlesnorsblod udføres i samarbejde med overlæge Niels Grunnet, 
blodtypelaboratoriet, men selvfølgelig først i forbindelse med fødslen. De sidste projektdeltagere vil 
formentligt have født ultimo 2010, og den statistiske bearbejdning af data fra delprojekt C vil herefter 
kunne gennemføres i foråret 2011 mhp. færdiggørelse af publikationer fra del A, B og C i 2011. I 
slutningen af 2011 vil den studerende ligeledes fremlægge midtvejseksamen. 

• Fra foråret 2012 vil den studerende begynde med arbejdet i laboratoriet mht. delprojekt D. Den ph.d. 
studerende vil kunne arbejde på Vejle Sygehus’ og på FCMB ApS’s laboratorium. Her planlægges det 
på nuværende tidspunkt, at den studerende skal undersøge føtalcellerne for relevante intracellulære 
komponenter, der kunne ligge til grund for variationen samt forsøge at lave enkeltcellediagnostik mht. 
bakterier og virus genomer.  

• I efteråret 2012 vil den ph.d. studerende gennemføre et udlandsophold, hvor den studerende vil kunne 
udvikle enkeltcellediagnostikken yderligere. Herefter vil bearbejdningen af data fra delprojekt D 
gennemføres med blik for en publikation i foråret 2013. 

• I 2013 vil den studerende desuden udarbejde ph.d. afhandlingen.  
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