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Hvor har vi til huse?

N-LAB

Neurologisk 
afdeling

Hej alle sammen, mit navn er Jonas Folke og jeg er forsker på Bispebjerg Hospital. 
Jeg er specialiseret i MSA og Parkinson’s sygdom. Jeg arbejder på et 
forskningslaboratorium under Neurologisk afdeling og i tæt samarbejde med 
klinikerne (som fx Anne-Mette Hejl som er specielieret i MSA or andre atypiske 
parkinsonistiske sygdomme). 
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Historien bag MSA

175 1895 1925 1988 1998

1817 1900 1960/61 1997

αSYN

Jeg forsker primært med patologien i MSA og Parkinson’s sygdom (PS). For at 
komme ind på mit forskningsfelt kan vi bruge et par minutter på at få en forståelse 
af historien bag MSA og PS. Den første beskrivelse af PS man har kom fra den 
naturvidenskabelige filosof og mest fremtrædende læge fra antikken Galen i år 
175. Han beskrev en patient som muligvis havde PS. Dernæst skal vi helt frem til år 
1817 hvor James Parkinson fra England som afleverede hans afhandling 
omhandlende det kliniske billede af PS patienter. I 1895 fandt man frem til det var 
den sorte substans (substantia nigra) som var involveret i PS. Dog havde man et 
problem, for ikke alle havde de samme symptomer og i 1900 fandt man frem til at 
nogle patienter også havde patologi (sygdomsbillede) i cerebellum (lillehjernen) 
som styre mange af vores autonome centre (de centre som ubevidst bliver styret, 
som fx vejrtrækning osv.). En lille gruppe af patienter havde dog også en fejl i deres 
ortostatiske center (altså deres blodtryk) og disse begyndte at komme i fokus i 
1925. I 1960 kom læger Shy og Drager ind på banen og karakteriserede de 
patienter som havde problemer med autonomiske symptomer og de patienter blev 
derfra splittet fra PS patienter. I dag er Shy-Drager syndrome synonym med MSA. 
Omkring den tid kom det første lægemiddel også mod symptomer i PS (nemlig 
Levodopa). I 1988 kom én artikel ud omhandlende et protein i hjernen hos den 
elektriske ål og dette protein er Alfa-synuclein. Der gik yderligere 10 år før man 
fandt frem til at i familiære tilfælde af PS var der altså mutationer i dette protein. 
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Og i 1998 kom den nok mest ikoniske artikel omhandlende MSA og PS af Spillantini
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9600990) som viste at dette protein 
ophober sig i hjernen hos patienter med MSA, PS og demens med lewy legemer.  
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Hvad er et protein?

Kulhydrater 0,8%
Knogler 5%
Protein 17,1%
Fedt 17,1%

Vand 60%

13 trillioner celler

For at kunne forstå hvad alfa-synuclein er, skal vi først forstå hvad et protein er. 
Kroppen er opbygget af 17 % protein og det bliver alt sammen lavet i cellernes 
cellelegeme (kaldet cytoplasma). Alle proteiner bliver lavet ud fra vores DNA og 
protein er det som opbygger alle organer i kroppen, lige fra vores hud til hjerne og 
hjerte.
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Alfa-synuclein (αSYN) og hjernen

Cortex 30 mia. celler
Cerebellum 100 mia. celler
Hippocampus 50 mio. celler

Basal ganglier 400 mio. celler
Dopamin celler 25.000 celler

Alfa-synuclein bliver lavet i alle nerveceller i kroppen. Og hver hjerne har rundt 
regnet 130 milliarder celler, fordelt som i kan se på slidet. I dopamin celler bliver 
det også produceret – grunden til jeg nævner dette er fordi det er disse celler som 
er specielt udsat og dør i MSA og PS. Primært for alfa-synuclein ophobes i disse 
celler.
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αSYN er nødvendigt og godt….

Alfa-synuclein bliver tit omtalt som et tveægget sværd. Det er et nødvendigt 
protein for at nerveceller fungere. Visualiseret kan man forestille sig sin hjerne som 
DSB nettet i Danmark (forhåbentlig med mindre banearbejde). For at dette 
komplekse netværk kan fungere skal vi bruge jernbaner (nerveceller, neuroner og 
axoner der kommer derfra), vi har brug for kontrol så alt ikke bare slipper igennem, 
vi har brug for tog som kan transport baggage fra den ene station (nervecelle) til 
den anden station (nervecelle) – og det er dette alfa-synuclein under normale 
omstændigheder gør. Blandt andet transportere alfa-synuclein dopamine i 
dopamin celler. ALTSÅ, alfa-synucklein er nødvendigt og godt… MEEENNNN… 

6

JFOL0003
Gul seddel
Billeder adapteret fra dsb.dk og fra https://www.bodbot.com/Cognitive_Health.html



…. Men αSYN har også en mørkere side

Lewy legemer i PD 
og demens med lewy legemer

Glial legemer i MSA

Alfa-synuclein har også en mørkere side. Det er et utroligt klistret protein og hvis 
man ikke holder øje med det så vil det meget gerne klistre sig sammen. Det er 
disse klistrede egenskaber som gør at det ophober sig i nerveceller i patienter med 
PS (lewy legemer) og i støtte-celler kaldet glial celler (Glial legemer) i MSA.
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αSYN i hjernen hos MSA patienter

Det vi ved nu så er det at alfa-synuclein, både klistre sig sammen, men det spreder 
sig også i hjernen (Braak teorien) hos MSA patienter og man har fundet ud af at 
denne ophobning samt spredning er relateret til udviklingen af MSA. Både om der 
er tale om den MSA type som minder om PS (MSA-P) og er meget udbredt i den 
sorte substans og i den type kaldet MSA-C hvor cerebellum er meget angrebet. 
Hvorfor der er denne forskel og hvad der gør at det spreder sig anderledes i de to 
subtyper ved vi stadig ikke.
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Andre forandringer

Ud over alfa-synuclein ophobning sker der også andre forandringer i MSA patienter. 
Cerebellum’s volume er mindre, primært i MSA-C. Meget mindre hjernestamme i 
MSA-C og MSA-P og den sorte substans er forsvindende lille i MSA-P. Den sorte 
substans var der hvor bevægecentret og dopamin nervecellerne stammer fra. 
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Andre forandringer

Af andre forandringer har vi på vores laboratorium (lavet af professor Bente 
Pakkenberg) vist at nervecellerne de samtidig dør og forsvinder i MSA patienter (CS 
er raske kontroller). Det samme ses i det center i basal ganglierne kaldet Globus 
Pallidus. Dette område styre ufrivillige bevægelser. Altså noget tyder på at når 
cellerne dør, så kommer bevægeforstyrrelser og cellerne dør pga. alfa-synuclein
ophober sig og spreder sig. 
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Epidemiologi og naturlig historie

• Incidens: 0.6-0.7 per 100,000/år (DK 33-38)

• Forekomst: 1-9 per 100.000 (DK 55-495)

• MSA-P: 16% (Japan) – 58% (EU)

• MSA-C: 42% (EU) – 84% (Japan)

• Prodromal/præklinisk periode:
• 20-75%: måneder til år før sygdomsdebut: non-

motor symptomer (autonomic failure, seksuel 
dysfunction, REM søvn.

Hvorfor får man MSA. Vi VED det ikke. Der er ikke fundet nogen kaldet familiære 
eller arvelige tilfælde. Incidensen betyder hvor mange nye tilfælde der kommer 
hvert år og ud af 100.000 kommer der under én ny patient om året. Det er også 
svært for os at finde ud af hvor mange patienter som har MSA. I danmark ved vi at 
der er et sted mellem 50 og 500. Det er meget svært at vide da flere er på 
forskellige afdelinger og måske har andre diagnoser, eller at det er svært at stille 
diagnoser. Grunden til at at sverige og rusland er vist er fordi at den laveste 
forekomst er fundet i Rusland (1 ud af 100.000) og i Sverige en af de højeste (9 ud 
af 100.000). Grunden til dette kan ligge i af vi i de nordiske lande måske har mere 
fokus på sygdommen og har bedre mulighed for at lave korrekte diagnoser. I 
Rusland bor der mange uden for hospitalsregi. 
Også i fordelingen mellem MSA-P og MSA-C er der store demografiske forskelle. 
Blandt andet har vi i vesten en højere forekomst af MSA-P på 58% og i Japan hvor 
man også har meget fokus på sygdommen kun 16% og omvendt i vesten 42% MSA-
C og hele 84 % MSA-C i Japan. Dette kunne tyde på at der er en genetisk eller 
miljømæssig faktor vi ikke kender (endnu) som kunne spille ind. 
Yderligere er der også en lang præ-klinisk periode hvor de første symptomer kan 
forekomme, bl.a. ikke-motoriske symtomer som autonomisk dysfunktion, seksuel 
dysfunktion og REM søvn adfærds syndrom. Alle symptomer som man har linket til 
udviklingen af MSA og PS. 
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Etiologi og genetik (risikofaktorer)

Celletab 

Risikofaktorer

Genetik

Alder

Rygning

Kemi

Skade
αSyn

COQ2

Immun-
systemet

Andre

For at tale videre om dette viser forskningen at der er mange risikofaktorer som 
kan spille en rolle i udviklingen af MSA. Fx skade (hovedtraume), kemikalier og den 
største ALDER. Derudover er der måske også en genetisk kombonent som spiller en 
rolle, men disse er ikke fundet helt endnu. Vi ved også at immun-systemet spiller 
en rolle i sygdomsudviklingen. Så står der også rygning – men der har nogle studier 
vist at rygning måske kan have en beskyttende effekt. En ting skal dog nævnes i 
dette – man skal ikke begynde at ryge hvis man vil undgå sygdomme. Disse studier 
er lavet på store menneskegrupper og man kan ikke udelukke at det kunne skyldes 
andre ting udover rygning. En ting som disse risici har til fælles er at de resultere i 
det celletab vi ser hos MSA patienter.
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Patogenese i MSA

Sporadisk

Genetisk

Neuronal dysfunktion

Neuroinflammation

p25α protein

αSYN aggregater

Jern deregulering

Celle død

Cerebellum
MSA-C

Dopaminceller
MSA-P

Begge
MSA-C/P

Oxidativ stress

?

Men vi kæmper hårdt på at forstå hvordan alle disse faktorer fører til udviklingen af 
sygdommene. Der er mange nye studier og der kommer hele tiden ny viden som 
hjælper os til at linke de forskellige ting sammen.
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Forskning i αSYN og MSA
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Det som man elsker som forsker er at få sit arbejde udgivet i videnskabelige 
artikler. Og hvis man ser på udviklingen af ny viden kan man se at især siden 
opdagelsen af alfa-synuclein i MSA er antallet af videnkabelige artikler steget i en 
eksponentiel rate. Og der kommer så meget ny og spændende viden.
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Diagnosen er tit svær at stille

Parkinsons sygdom

Progressiv supranukleær parese

Demens med lewy bodies

Cortico Basal Neurodegeneration

Multipel System Atrofi

En af de ting som vi har svært ved er at stille diagnosen inden for disse bevæge 
sygdomme og der er sygdomme som ligner hinanden meget. Specielt inden for de 
sygdomme vi kalder for atypiske parkinsoniske sygdomme. 
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Diagnosen er svær at stille 
– forskningen hjælper til

Neurofilament

Og det er et sted hvor klinikken og forskere arbejder meget tæt sammen. Til at 
kunne finde redskaber til bedre og hurtigere at kunne stille diagnosen. Vi kan 
blandt andet scanne hjernen og finde mønstre som er forskellige mellem 
sygdommene. Man kan få taget prøver fra rygsøjlen som kan udelukke andre 
sygdomme og også hjælpe med diagnosen. Nogle eksempler på dette er 
Neurofilament proteiner som er et produkt at ødelagte nerveceller og andre 
proteiner. Disse resultater sættes sammen med hvordan patienten har det og der 
præsentation i klinikken. 
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Forskning i biomarkører

Der er en stor del af forskningen som arbejder på at finde biomarkører til at kunne 
differentiere mellem de forskellige sygdomme. I Frankrig forsker man meget i om 
hvorvidt og hvor sikker alfa-synuclein kan bruges. Og på Bispebjerg har Charlotte 
Starhof forsket meget i hvorvidt inflammatoriske biomarkører kan bruges til dette. 
Disse resultater er ikke helt færdige – men man har fundet lovende resultater som 
også giver indblik i sygdommens forløb og muligvis hvorfor den opstår. 
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Forskning i biomarkører og årsag

Hurtigere diagnose, mulige targets

Alle proteiner og gener

På vores laboratorium på Bispebjerg er vi og især PhD studerende Rasmus Rydbirk i 
gang med en stor undersøgelse af alle proteiner og genomet hos MSA patienter. På 
baggrund af venlige hjernedonationer fra MSA patienter kan vi se i forhold til 
kontroller hvilke sygdomsprocesser som foregår i hjernen hos MSA patienter. Der 
har vi fundet nogle meget lovende resultater som vi nu er ved at tjekke i blodet og 
en lang tidsperiode i MSA patienter, dermed kan vi muligvis finde en biomarkør 
som kan tages med bodprøver og samtidig få en meget bredere forståelse for 
sygdommens forløb.
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Parkinsons sygdom og tarmen

Et emne vi også skal ind på jævnfør titler MSA – hvem, hvad hvor og hvor? Så er 
der meget tale om hvor det starter og der er vi lidt tilbage til spørgsmålet om 
hanen og ægget. Flere studier har vist at hvis man bliver opereret i maven, så har 
man en mindre risiko for at udvikle Parkinson og Mikael Stokholm i Aarhus har 
fundet lewy legemer i nerveceller i maven hos folk som har været opereret mod 
mavesår og fundet disse i personer som senere udvikler parkinson.
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Multipel system atrofi og tarmen

Min vejleder senior forsker Tomasz Brudek på Bispebjerg har for nyligt fundet at 
folk med inflammatorisk tarm syndrom har en større risiko for at udvikle MSA (den 
stiplede linje som ligger højere end den normale befolkning). Alle disse data tyder 
på at hjernen taler sammen med tarmen og måske mikrobiotaen (bakterierne i 
tarmen). Om hvorvidt det starter der eller er et produkt af sygdommen som 
allerede er begyndt før de første symptomer vides endnu ikke og de diskuteres 
rigtig meget. 
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Hvordan kommer det så op i hjernen?

?
En ny teori som kom fra USA af denne herre, tidligere nobelpris modtager Stanley 
B. Prosiner, hvormed at man igen skal tilbage og diskutere proteinet alfa-synuclein. 
Såkaldte Prion sygdomme er meget smitsomme og alle kan huske frygten der 
Creutzfeldt-Jacobs sygdom begyndte at sprede sig (også kaldes mund-og-klov syge). 
At et enkelt sygt protein kan sprede sig og gøre andre proteiner syge. Han har vist i 
museforsøg at alfa-synuclein kan sprede sig og gøre andre proteiner syge. Med 
forbehold – disse forsøg er lavet ved at tage hjernevæv fra MSA patienter og 
indsætte det direkte i musehjerner. Selvfølgelig vil man blive syg hvis man får skudt 
noget fremmed og stort ind i hjernen. Derfor mener jeg ikke man skal omtale MSA 
som en prion sygdom, men at proteinet har nogle karakteristika som syge 
proteiner. En anden ting man skal huske på – INTET og absolut INTET viser at MSA 
skulle smitte. 
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Hvordan skal vi behandle sygdomme i hjernen
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Medikamenter 
eller 

neurotoksiner

Immunterapi

Dyb hjerne 
stimulation

Stamceller

Behandlingsforsøg i dag

Vi prøver at behandle MSA og PS på alle mulige måder. Med immunterapi, med 
stamcelle terapi, med dyb hjerne stimulation og medikamenter. Indtil videre er 
mange projekter i gang med at finde bedre behandlingsmuligheder og om hvorvidt 
der skal en kombination til at kunne komme disse forfærdelige sygdomme til livs.
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Fra forskning til behandling

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Er det sikkert
10-20 personer

Har det en virkning
10-20 personer

Hvordan virker det
100-300 personer

Etablering af 
behandling

Der er dog desværre tit meget lang vej fra man finder lovende strategier til det 
kommer ud til patienter. Det er ofte inddelt i fire faser og først i fase 4 er det 
tilgængeligt. Man starter fra dyreforsøg til fase 1 for at se om det er sikkert. Så ser 
man i fase to og det har en positiv effekt og kan lindre nogle af symptomerne. Hvis 
disse resultater er positive går man videre en større gruppe af patienter. Og først 
derefter kommer det videre til en patienterne i klinikken. Flere studier er i gang og 
befinder sig mellem fase 1 og 2 og færre mellem fase 2 og fase 3. Men af alle 
forsøg lærer vi noget nyt og sådan som forskningen går er der håb i fremtiden –
dog vides det ikke hvornår den lysende fremtid ser dagens lys. 
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Bedre immunterapeutiske strategier for behandling

Det er inden for dette felt jeg har valgt at arbejde. Fra tidligere studier vi blandt 
andet har fundet på vores laboratorium kan vi se at immunsystemet er helt oppe i 
det røde felt. Mikroglia celler er overalt i hjernen og de fungerer som 
forbrændingsanlæg for skadelige proteiner. Vi kan se at der overalt i hjernen er en 
konstant nyoprettelse af nye forbrændingsanlæg (mikroglia). Og de er meget 
aktive. Hvad skyldes det og virker de? Vi tror de overkompensere. Vi tror at mellem 
ophobningen af alfa-synuclein, døde nerveceller og forbrændingsanlæggene er en 
stor strejkekampagne af skraldemænd. Dem som bærer skrald til forbrændingen.  
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Kan vi få immunforsvaret til selv at rydde op?

46 Raske 
kontroller

40 Parkinsons 
patienter

26 MSA
patienter

Vi har set i rigtig mange patienter, både MSA og PS patienter, at disse skraldemænd 
både strejker og når de endelig er der så gider de ikke rigtigt at arbejde. Derfor har 
vi med hjælp fra patienter over alt i landet fået blodprøver og det er vores mål 
indenfor de næste år at finde de rengøringsvanvittige skraldemænd, dem som ikke 
strejker og arbejder hurtigt, og finde nye måde hvormed vi kan få dem til at virke i 
patienter. 
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Hvordan kan vi komme i mål?

• Mere fokus på sygdommen (forskningsmidler)

• HJÆLP FRA PATIENTER OG PÅRØRENDE

• Større samarbejder på tværs af lande grænser

Hvordan kommer vi i mål og finder en behandling. Vi har brug for flere midler, til 
forskning og til patienter.

Hjælp fra patienter og pårørende – ellers ville forskningen gå med sneglefart.

Og mere samarbejde på tværs af lande grænser så viden kommer ud og den viden 
som kommer ud bliver bedre og stærkere. 
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Tak for opmærksomheden

• Tak til Jer

• Tak til Landsforeningen MSA

Så tusind tak til jer. Desværre valgte Norwegian at aflyse flyvet så jeg ikke selv 
kunne komme og hilse på jer. Det må i have i vente til næste gang. Og tak til 
Landsforening MSA som aktivt er med til at finde flere samarbejdere og midler, 
samt øge fokus på denne sygdom.

Til slut vil jeg gerne citere mit største idol som jeg mødte på der jeg læste 
matematik på Københavns Universitet, Mars-forskeren Jens Martin Knudsen, som 
sagde ”skal vi søge – SKAL vi finde”.

Mange venlige hilsner

Jonas Folke

Og hvis i har nogen spørgsmål må i med glæde skrive til mig på 
jonas.folke@regionh.dk
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