








Et af de andre helt store perspektiver i projektet er at bruge ægceller til at teste, hvordan 
miljøfaktorer påvirker udviklingen af æggene. (Foto: Shutterstock) 

Samarbejder med Rigshospitalet 

En del af projektet sker i samarbejde med Rigshospitalet, hvor man på Juliane Marie Centeret 
leverer de 400 æg, som Eva Hoffmanns gruppe skal undersøge. 

På Juliane Marie Centeret nedfryser man nemlig den ene æggestok fra kvinder, der har kræft, så 
kvinden efter endt behandling kan bevare fertiliteten ved at få indsat æggestokken igen. 
Overskydende væv fra æggestokkene indeholder nogle gange æg, som kan udnyttes til forskning, 
hvis kvinden giver tilladelse. 

»Vi har et rigtig spændende samarbejde med Eva Hoffmanns forskergruppe, fordi vi har adgang til 
umodne æg, som kvinden ikke selv kan udnytte. Derfor har vi mulighed for at foretage 
undersøgelser, som man ikke kan ret mange andre steder i verden,« fortæller professor Claus 
Yding Andersen. 

Større viden kan give bedre æg og p-piller 

På Rigshospitalet har man en lang tradition for at 

studere meiose (reduktionsdeling) både hos muse æg Fakta 
og humane æg. Meiose er den celledelingsproces, 
hvormed kønscellerne, æg og sædceller, opnår det 



Fakta om 

fertilitet og 

fødealder 

halve antal arveanlæg, så der i forbindelse med 
befrugtningen opnås et helt sæt arveanlæg. 

»Vi er i det meget tidlige stadie med at forstå den 
proces. Projektet kan bidrage til at forstå meiosen 
bedre i forhold til, hvad der kan gå galt i 
celledelingsprocessen, og den viden kan gøre, at vi 
måske på sigt kan være med til at gøre kvaliteten af æg hos infertile kvinder bedre,« forklarer han. 

Æg og sædceller indeholder halvt så mange kromosomer som kroppens andre celler, og derfor 
bliver antallet af arveanlæg, kromosomerne, reduceret til det halve i meiosen, som er en meget 
kompliceret proces. En større viden om processen vil give mange muligheder på sigt. 

Claus Yding Andersen giver et eksempel: 

»Hvis du ved, hvordan du kan bremse meiosen, kan du også fremstille en p-pille. For kvinden 
bliver ikke gravid, hvis meiosen ikke kan forløbe.« 

LÆS OGSÅ: Fertilitetshjælp øger risiko for misdannelser 

Kromosomsygdomme 

Kromosomsygdomme er meget sjældne. 

0 Den hyppigst forekommende kromosomsygdom er Trisomi 21, Downs Syndrom, 

med et ekstra kromosom nr. 21. Den forekommer i en ud af 500 graviditeter. Meget 

sjældnere er Trisomi 13 og 18 med et ekstra kromosom nr. 13 eller 18. Alle tre kan 

diagnosticeres ved nakkefoldsskanninger. 

O Kønskromosomale sygdomme opstår, når der er et X- eller V-kromosom for meget 

eller for lidt. For eksempel skyldes Turners syndrom et manglende X-kromosom og 

forekommer derfor kun hos piger, som får reduceret højdevækst og er sterile. 

0 En lang række kromosomsygdomme skyldes strukturelle forandringer i 

kromosomerne med mental retardering og en varierende grad af alvorlige 

misdannelser til følge. 

0 Fragilt C-syndrom skyldes en genfejl på X-kromosomet og er den næsthyppigste 

årsag til mental retardering hos drenge (en ud af 4.000 drengefødsler og en ud af 

8.000 pigefødsler). 

Kilde: Netdoktor. 
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