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100 fantastiske forskningshistorier.

For to år siden tog Novo Nordisk Fonden initiativ til at skrive nogle af de meget 
spændende historier om ny forskning, som vi har været med til at støtte ved dan-
ske universiteter og hospitaler. Vi etablerede en hjemmeside, ScienceNews, og 
begyndte at lægge historierne op på både dansk og engelsk. Hurtigt fandt vi ud af, 
at der var stor interesse for at læse historierne – både i ind- og udland.

I denne bog har vi samlet en buket af de forskningshistorier vi har skrevet om i 
2018-2019. Man skal ikke bladre langt for at finde ud af, at vor tids forskning er 
fascinerende og favner utrolig bredt. Fra praksisnære studier af nye behandlinger 
mod kræft eller hjertesygdomme til grundforskning, hvis resultater potentielt kan 
forbedre menneskers liv og samfundets bæredygtighed.

Først og fremmest håber vi, at histo-
rierne giver et indblik i det utrolige 
engagement, som forskerne bag 
lægger i deres arbejde og i deres ofte 
mangeårige kamp for at forstå natur- 
videnskabens og menneskekroppens 
forunderlige verden. Et engagement 
der er drevet af et brændende ønske 
om gøre en forskel for mennesker og 
samfund verden over.

God fornøjelse med læsningen.

På vegne af Novo Nordisk Fonden.

Birgitte Nauntofte

”The science
of today is the 
technology of 
tomorrow.”
Edward Teller
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Vi har samlet en lang række historier i dette særlige magasin, der udkommer 
i et begrænset oplag. Magasinet indeholder ti temaer med hver seks artikler 
samt appetitvækkere til yderligere fire artikler på www.sciencenews.dk 
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Brystkræft trodser ny medicin: 
Graver bare videre

Danske sundhedsdata: Disse 
sygdomme rammer forud for kræft

Et protein kan være nyt 
mål for kræftbehandling

Graviditet beskytter
mod brystkræft

Inden kræften slår til:
Her er kroppens sidste forsvar

Ny blodprøve kan opdage
kræft tidligt

Blodtilførslen kan være tumorers akilleshæl
Dansk forskning viser, at de blodkar, der transporterer blod til kræfttumorer, op-
fører sig anderledes end resten af kroppens blodkar. De kan muligvis rammes 
med medicin som ændrer blodtilførsel og kvæler tumorerne eller gør dem 
mere modtagelige over for strålebehandlinger. 

Genetisk ubalance i immunforsvaret kan føre til kræft i galdevejene
Personer med kræft i galdevejene eller galdeblæren er ofte disponeret for 
genetiske ændringer, der gør immunforsvaret ude af stand til selv at slå 
kræftcellerne ihjel. Opdagelsen kan føre til bedre diagnose og behandling af 
mennesker med disse sjældne kræftformer.

Guld bringer drømmen om mere målrettet kræftmedicin tættere på realisering 
Danske forskere har i et forsøg vist, at de kan bruge guld-nanopartikler til 
meget målrettet at levere medicin direkte der, hvor der er behov for det. 
Guld-nanopartikler kan i fremtiden blive en del af eksempelvis mere potent 
kemoterapi. 

Ny metode afslører resistens mod kemoterapi
Når kroppen angribes af kræft, gælder det om at finde en måde at bekæmpe 
kræftcellerne, men skåne de raske celler på. Omvendt udvikler kræftceller me-
kanismer til at undslippe både kroppens respons på kræft og kemoterapi. De 
naturlige forskelle mellem raske celler og tumorer påvirker kroppens respons 
på kemoterapi. Forskere har nu udviklet en metode til at adskille kræftceller fra 
raske celler – kun ud fra deres sammensætning af proteiner. Metoden kan også 
vise, hvordan cellerne reagerer på eksterne stimuli som fx kemoterapi.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk



Brystkræft trodser 
ny medicin: 
Graver bare videre
En af de største udfordringer i kampen mod kræft er at hindre, at den primære 
kræftknude spreder sig. Forskere har i årevis forsøgt at hæmme kræftcellers 
kemiske evner til at trænge igennem membraner og vævsstrukturer i fx 
brystvæv – men uden held. Nu forstår forskerne endelig, hvorfor deres forsøg 
har været forgæves: Kræftceller har også en anden – hidtil ukendt – fysisk 
metode til at grave sig igennem vævet. Nu arbejdes der på at tilintetgøre såvel 
de kemiske som fysiske våben, som kræftcellerne bruger.

aktiv gel. Ved at kombinere hydrogelen med alginat 
– en anden hydrogel, som er biologisk inaktiv og 
udvundet fra alger, opnåede forskerne en struktur, 
der i forbavsende grad lignende brystvæv, og som 
yderligere kan få ændret på sine fysiske egenska- 
ber, uden at de kemiske egenskaber ændres af 
gelen. Specielt kan kombinationsgelen gøres mere 
eller mindre plastisk uafhængigt af gelens stivhed.

”Alginat-gelen er resistent over for kræftcellers 
kemiske evne til ved hjælp af de såkaldte pro-
tease-enzymer at trænge igennem. Derfor kunne vi 
undersøge, hvordan kræftcellerne, ligesom de i 
kroppen graver sig igennem vævet, alligevel 
evnede at grave sig igennem kombinationsgelen. 
Dermed viste vi, at cellerne måtte være i besid-
delse af et andet redskab til at grave sig igennem. 
Vi kunne også bekræfte, at kræftcellerne beholdt 
evnen til at bryde igennem vævet, selv når de var 
udsat for protease-hæmmere, som hæmmer deres 
kemiske hjælpemidler.”

Af Morten Busch

Ved hjælp af mikroskopi fulgte forskerne kræft-
cellernes vej ud gennem vævet for at forsøge at 
afsløre, hvordan de kunne bevæge sig gennem 
gelen uden de kemiske hjælpemidler. På billederne 
kunne forskerne se, at det skete ved hjælp af de 
såkaldte invadopodia på kræftcellernes overflade.

”Man kan beskrive det nærmest som nogle små 
stive arme, der skubber, laver og udvider små huller 
i biogelen. Efter et par timer havde cellerne skabt 
en åbning, der var stor nok til, at kræftcellen kunne 
skubbe sig igennem og på den måde lige så lang-
somt arbejde sig igennem vævet. Så selv om det 
selvfølgelig gik hurtigere, når kræftcellerne havde 
både deres kemiske og fysiske redskaber, så var de 
fysiske egenskaber altså nok.”

Stift væv hjælper kræften på vej
De nye resultater kan vise sig at være et vigtigt 
gennembrud, da forskere i årevis har forsøgt at 
bremse metastaser ved at hæmme kræftcellernes 

protease-enzym – det kemiske redskab, kræft-
cellerne kan nedbryde vævet med. Den strategi 
har dog været en stor skuffelse. Den nye forskning 
forklarer ikke blot hvorfor, men giver også et praj 
om mulige fremtidige strategier.

”Protease-hæmmerne kan ikke stå alene, men 
må kombineres med tilsvarende våben mod 
kræftcellernes fysiske evner, fx udtrykt i invado-
podia. Mine kollegaer ved Stanford Medicine og 
Stanford Engineering er derfor i fuld gang med 
en ny strategi for blokering af både de fysiske og 
kemiske flugtmekanismer hos kræftceller, i håb 
om at dette kan hjælpe til at udvikle nye måder at 
bremse kræften på.”

Fordi den nye biogel så præcist ligner menne-
skeligt væv, afslørede eksperimenterne også en 
hidtil ukendt proces. Kræftvæv er nemlig formbart 
– men hvis det påvirkes af kræftcellernes fysiske 
kraft, kan det ændre karakter og bliver stift. Og 
netop den stivhed viser sig at være en fordel for 
kræftcellernes fremfærd.

”Vores forsøg viser, at kræftcellerne bliver mere 
aggressive i stift væv og derfor bliver bedre til 
at kæmpe sig igennem vævet. Kræftcellernes 
fysiske påvirkning af væv kan også ændre vævet 
og gøre det endnu mere sandsynligt, at kræften vil 
kæmpe sig igennem; så hvis vi kan finde metoder 
til at holde de her væv bløde – i forbindelse med 
kræftbehandlinger – kan vi måske også undgå, at 
kræften metastaserer.”

Artiklen ”Matrix mechanical plasticity 
regulates cancer cell migration through 
confining microenvironments” er udgivet 
i Nature Communications. Dr. Ninna 
Struck Rossen fra Biotech Research & 
Innovation Centre (BRIC) på Københavns 
Universitet modtog i 2015 et visiting 
scholar fellowship på Stanford Bio-X fra 
Novo Nordisk Fonden.

deres oprindelige væv og derved blive invasive 
kræftknuder uden brug af dette kemiske hjælpe- 
middel. Det betyder, at vi ikke kan bremse dem 
ved blot at hæmme deres kemiske våben. Vi er 
samtidig nødt til at forhindre dem i fysisk at bryde 
igennem vævets barrierer,” forklarer Ninna Struck 
Rossen, der er post.doc. ved Biotech Research & 
Innovation Centre (BRIC) på Københavns Univer-
sitet og medforfatter på studiet udført på Stanford 
University og udgivet i Nature Communications.

Små stive arme
Grundlaget for opdagelsen er opfindelsen af en 
helt særlig kombinationsgel, et materiale, der fysisk 
minder utrolig meget om det væv, som man finder i 
kvinders bryst. Det er en såkaldt hydrogel af rekon-
stitueret extra cellular matrix, som er en biologisk 
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Det er ofte væsentligt vanskeligere at behandle 
en kræftpatient, hvis lægen konstaterer metasta-
ser. Det er celler, der er undsluppet den primære 
kræftknude, trængt ud gennem vævet og spredt via 
blod- eller lymfebaner. Sker det, kan kræften spre-
de sig i hele kroppen, og kampen er derfor sværere 
at vinde. For år tilbage lykkedes det kræftforskere 
at finde de enzymer – såkaldte metalloproteaser – 
som kræftceller bruger til kemisk at nedbryde dele 
af vævet for så at grave sig vej igennem det, men en 
årelang kamp for at hæmme dem har været uden 
held. Nu kommer forklaringen.

”Vi har længe vidst, at kræftceller har et kemisk 
hjælpemiddel til at bryde ud af det væv, hvor 
kræftknuden oprindelig opstod. Vi har nu vist, at 
brystkræftceller også fysisk kan skubbe sig ud af 

”Hvis vi kan finde metoder til at holde de her væv bløde – i forbindelse med 
kræftbehandlinger – kan vi måske også undgå, at kræften metastaserer.” 

 Ninna Struck Rossen
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Danske sundhedsdata: 
Disse sygdomme 
rammer forud for kræft

Kræft lader ofte til at ramme ud af den blå luft. Nu viser den første 
undersøgelse til dato mønstre af andre sygdomme, der går forud for 
kræftdiagnosen. Hjerte-kar-sygdomme, overvægt og sygdomme i urinveje 
og kønsdele er de sygdomme, der hyppigst går forud. De nye resultater kan 
bruges til bedre at identificere og screene mennesker med størst risiko samt 
i jagten på at finde nye årsager til kræft i gener og livsstil.

Verdens befolkninger bliver ældre og ældre. For 
blot 100 år siden døde mange i en ung alder af fx 
infektioner, men i takt med at befolkningen ældes, 
bliver sygdomsforløb mere komplicerede, da ældre 
typisk rammes af flere lidelser samtidig. En af de 
sygdomme, der er i kraftig stigning, er kræft. For 
bedre at kunne forudsige, hvem der rammes af 
kræft, har danske forskere analyseret historiske data 
fra 6,9 millioner patienter for at kortlægge, hvilke 
sygdomme der går forud for selve kræftdiagnosen.

”Ser vi på tværs af alle kræfttyperne, så er det 
hjerte-kar-sygdomme, overvægt og genitou-
rinære sygdomme, som patienter oftest rammes 
af forud for kræft. Med den viden håber vi dels at 
blive bedre til at finde patienter i risikogruppen, 
dels at finde fx genetiske sammenhænge mellem 
sygdommene, så vi kan blive bedre til at forebygge 
og opdage kræft tidligt,” forklarer Søren Brunak, der 
er leder af Disease Systems Biology-programmet 
på Novo Nordisk Foundation Center for Protein 
Research på Københavns Universitet.

Af Morten Busch

Artiklen “A large-cohort, longitudinal 
study determines pre-cancer disease 
routes across different cancer types” er 
udgivet i Cancer Research og har Jessica 
Hu som førsteforfatter. Studiet er et 
samarbejde mellem forskere fra Novo 
Nordisk Foundation Center for Protein 
Research på Københavns Universitet og 
Klinik for Infektionsmedicin og Reuma-
tologi på Rigshospitalet. En af artiklens 
hovedforfattere, professor og overlæge 
Jens D. Lundgren modtog i 2017 Hage-
dorn Prisen af Novo Nordisk Fonden.

For tidligt at konkludere
Den ny undersøgelse er den største af sin slags 
i verden, og det har kun været muligt på grund 
af det danske cancerregister, der indeholder 
data helt tilbage fra 1943. I studiet er der indgået 
700.000 cancerpatienter. Ved at sammenholde 
data fra dette register med Landspatientregisteret 
- et nationalt register over aktiviteten ved alle de 
danske sygehuse - har forskerne kunnet finde 
tendenser i sygdomsforløbene.

”Vi har haft data nok til at undersøge i alt 17 
kræfttyper, og for syv af dem kunne vi se klare syg-
domsmønstre. Nogle af mønstrene kendte vi på 
forhånd, fx at mennesker rammes af COP (Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease)), inden de får 
lungekræft, men nogle forløb har der været min-
dre opmærksomhed omkring, fx at rigtig mange 
kræftramte rammes af kredsløbssygdomme som 
hjertekrampe og iskæmiske hjertesygdomme 
forud for kræften. Det er vigtig information, som 
potentielt kan hjælpe læger til at have fokus på 
kræft i tide hos de patienter.”

Det er således lykkedes forskerne at finde klare 
mønstre i de sygdomme, der rammer 10 år før, 
at mennesker rammes af cancer i bryst, prostata, 
ovarie, lunge, hud, mave samt Non-Hodgkin 
lymfom, men selv om mønstrene er ret klare, 
understreger forskerne bag, at det vil være forkert 
at sætte lighedstegn mellem sygdomsmønstrene 
og cancer-diagnosen.

”Selv om der er nogle ret tydelige og be-
mærkelsesværdige koblinger imellem sygdoms-
forløb og cancer-diagnose, kan vi ikke konkludere, 
at der er en kausal sammenhæng. På samme 
måde som vi ved, at HPV kan føre til livmoder-
halskræft, er vi nødt til at finde ud, om de her 
sygdomme hænger sammen med kræft, så de nye 

resultater giver os først og fremmest en ide om, 
hvor det er vi skal lede efter sammenhænge.”

Søger kræftens akilleshæl
En af de sammenhænge, forskerne generelt 
forventer mellem de forudgående sygdomsforløb 
og kræft, er inflammation. Hjerte-kar-sygdomme, 
fedme og infektioner i urinveje og kønsdele er 
nemlig forbundet med betydelige og varige 
betændelsestilstande, hvis de er ubehandlede.

”Det er en mulig og meget interessant 
fællesnævner, så det er et af de spørgsmål, vi vil 
søge svar på i de kommende års forskning. Vi ved 
jo i dag, at mennesket har langt færre gener, end 
man tidligere troede – nemlig omkring 20.000. 
Det betyder formentlig, at de samme gener er 
involveret i flere sygdomme, så det er de links, vi 
er på jagt efter.”

I jagten på gensammenhænge har forskerne lige-
ledes fokus på såkaldte non-onkogene addiction- 
gener. Tidligere har kræftforskning fokuseret på 
onkogener, som er de gener, der forårsager kræft, 
men i dag kigger kræftforskerne i stigende grad 
efter de gener, som kræftceller skal bruge for at 
overleve.

”I vores søgen efter sammenhænge mellem syg-
domsforløb og kræft har vi særlig fokus på at finde 
de her gener, fordi de kan vise sig at være kræftens 
akilleshæl, som måske kan rammes medicinsk. 
Sideløbende med at vi afklarer sammenhængene, 
bør resultaterne jo også bruges til at have særlig 
opmærksomhed på patienter med disse karakte- 
ristiske sygdomsforløb, så man målretter, hvem 
man skal sørge for i højere grad at screene med 
jævne mellemrum.”

”Vi har haft data nok 
til at undersøge i alt 17 
kræfttyper, og for syv af 
dem kunne vi se klare 
sygdomsmønstre.” 

Søren Brunak



Et protein kan 
være nyt mål for 
kræftbehandling
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Forskere har fundet 
et protein, som er 
vigtigt i at opretholde 
en kræftknudes liv og 
muligheder for at vokse 
og sprede sig. Proteinet 
kan blive et nyt mål for 
kræftbehandling.

Af Kristian Sjøgren

er særdeles aktivt i at omprogrammere fibroblast-
celler i forbindelse med kræft, det vil sige kræftas-
socierede fibroblastceller.

NNMT forårsager en række ændringer i en 
fibroblastcelles genudtryk og metabolisme, og når 
aktiviteten af NNMT ændres, skifter fibroblastcellen 
fra at være normal til at være en kræftassocierede 
fibroblastcelle.

Overudtryk af NNMT fører til øget celledeling, 
vækst og metastasering i de relaterede kræftceller.

”NNMT regulerer den tumorfremmende effekt af 
fibroblastceller,” forklarer Fabian Coscia.

En ny NNMT-inhibitor
I deres videre undersøgelser brugte forskerne et 
ny NNMT-inhibitor (NNMTi), som var så afprøvet 
til at kunne hæmme kræftvækst og metastaser i 
prækliniske modeller.

Ideen var, at hvis de kunne undertrykke udtrykket 
af NNMT, kunne de også få de kræftassocierede 
fibroblastceller til at vende tilbage til deres normale 
stadie, hvor de ikke længere understøtter tumor-
ernes vækst.

Proteinprofil ens blandt alle kræfttilfælde
I forskningen har Fabian Coscia sammen med sine 
kollegaer undersøgt mere end 5000 proteiner i 
tumorer og tumor-stroma (støtteceller) fra normalt 
væv og kræftvæv for at se, om nogle af proteinerne 
opførte sig anderledes i kræftvæv end i normalt væv.

Studiet er den første som har systematisk sammen-
lignet proteinprofiler i tumor-stroma i metastatisk 
æggestokkræft.

Allermest interessant er det, at proteinprofilerne 
af metastatisk tumor-stroma lignede hinanden 
på tværs af tumorer fra forskellige kvinder med 
fremskredent æggestokkræft, som ikke var tilfældet 
for kræftcellerne.

”Kræftceller har sjældent fællestræk i deres 
proteinudtryk, hvilket også gør det svært at finde 
nogle fælles mål for behandlinger på tværs af 
personer med kræft. Derfor er det interessant, at 
vi i støttecellerne fandt netop en fælles signatur, 
fordi så kan generelle behandlinger udvikles,” siger 
Fabian Coscia.

Protein får celler til at arbejde for kræftcellerne
Forskerne zoomede ind på ét specifikt protein, som 

Forskerne afprøvede NNMTi på fibroblastceller, og 
det effektivt hæmmede kræftcellernes vækst.

”Vi har testet NNMTi i præklinisk mus-modeller, og 
det virkede. Det bremsede kræftcellernes mulighed-
er for at metastasere, så kræften ikke udviklede sig så 
hurtigt som ellers,” fortæller Fabian Coscia.

En ny form for behandling?
Fabian Coscia forestiller sig, at opdagelsen på den 
lange bane kan være den mekanistiske grundlag for 
en ny type kræftbehandling.

Langt de fleste af nutidens behandlinger fokuserer 
på at ramme selve kræftcellerne som fx standard 
kemoterapi. Men kræftcellerne udvikler ofte resi- 
stens overfor medicinen, så den samme medicin 
kan ikke bruges igen. Derfor er det vigtigt at 
finde alternative behandlinger som har en anden 
virkemåde.

Hvis forskerne kan udnytte NNMTi og få det til 
at modarbejde kræftcellernes overtagelse af de 
andre celler, kan læger angribe kræft fra flere 
forskellige sider.

”Vi håber, at vi i fremtiden kan behandle mennesker 
med kræft med kombinationsterapi – eksempelvis 
kemoterapi og sideløbende også med noget, som 
kan hæmme NNMT – så de omkringliggende væv 
ikke længere arbejder for kræftknuderne, men 
måske endda imod dem. Mange behandlinger vil 
kunne blive meget mere effektive, hvis de ikke hele 
tiden skal kæmpe mod virkningerne af støtte-
cellerne, som forstærker kræftknuderne,” siger 
Fabian Coscia.

Artiklen ”Proteomics reveals NNMT as 
a master metabolic regulator of can-
cer-associated fibroblasts” er udgivet i 
Nature. Flere forfattere er ansat på Clinical 
Proteomics Group, Proteomics Program, 
Novo Nordisk Foundation Center for Pro-
tein Research, Københavns Universitet.

Målet for kræftbehandling skal ikke altid findes i 
selve kræftcellerne. Det viser et nyt forskningsar-
bejde, som peger på, at nogle af de omkringlig-
gende støtteceller kan også være helt oplagte mål i 
kampen mod kræft.

Ét af disse potentielle mål kan være nikotina-
mid N-metyltransferase (NNMT), et protein og 
metabolisk enzym som understøtter kræftknudens 
vækst og dens muligheder for at metastasere andre 
steder i kroppen.

Derfor kan NNMT muligvis også blive et mål for 
kræftbehandling. Hvis forskere kan lægge låg på det 
kræftfremmende protein, kan de formentlig også 
bremse kræftknudernes hidsige vækst, så andre 
behandlinger kan få tid og ro til at kurere patienten.

Sådan lyder i hvert fald håbene fra én af forskerne 
bag opdagelsen.

”Forskere har i lang tid næsten udelukkende 
kigget på selve kræftcellerne for at forstå syg-
dommen og finde måder at behandle mennesker 
med kræft. Men en kræftknude er en kompleks 
størrelse med en masse andre involverede 
celletyper – tumor-stroma eller mikromiljø – som 
ikke er kræftceller. Vi har undersøgt nogle af disse 
støtteceller for at finde ud af, hvordan de agerer 
under metastasering, og her har vi fundet en fælle 
proteinmønster i cellerne, som kan blive et mål for 
nye behandlinger,” fortæller Fabian Coscia, post-

doc, Novo Nordisk Foundation Center for Protein 
Research, Københavns Universitet.

Det nye forskningsresultat er for nylig offentliggjort i 
det videnskabelige tidsskrift Nature.

Kræft skal have hjælp til at sprede sig
Kræftceller kræver støtte for at vokse og sprede sig 
i kroppen gennem metastasering. De har behov for 
hjælp fra mange forskellige støtteceller, som de om-
programmerer til at assistere dem i deres aggressive 
vækst.

Det betyder blandt andet, at de får cellerne i 
omgivelserne til at sende en masse næringsstoffer 
eller vækstsignaler eller får dem til at gøre plads i det 
omkringliggende væv således at kræftcellerne kan 
dele eller metastasere.

Nogle af disse hjælpeceller er fibroblastceller, som 
findes over alt i kroppen. Normalt udfører de vigtige 
opgaver såsom sårheling.

”Fibroblastceller i nærheden af kræftceller fremmer 
imidlertid tumorvækst. Det skyldes, at kræftcellerne 
er i stand til at transformere fibroblastcellerne til 
at arbejde for deres interesser. I sig selv er det 
interessant, at kræftceller på den måde er i stand til 
at kommunikere med omgivelserne og få dem til at 
arbejde for sig i stedet for imod sig, men det klart 
også rummer nogle terapeutiske muligheder,” siger 
Fabia Coscia.



12   |   Kampen mod kræft

Graviditet 
beskytter mod 
brystkræft
Det reducerer markant kvinders risiko for 
brystkræft at blive mor. Det er dog ikke ligegyldigt, 
hvornår i graviditeten kvinden føder. Bliver barnet 
født allerede før uge 34, opnår kvinden ingen 
beskyttelse mod brystkræft, mens en længere 
graviditet gør. Flere børn giver også bedre 
beskyttelse, og så skal kvinden heller ikke være 
for gammel, når hun får sine børn, viser ny dansk 
forskning.

risiko for brystkræft ved at have været gravid 
og dels identificere, hvornår i graviditeten den 
beskyttende effekt indtræffer.

Tidligere har forskerne ved hjælp af det danske 
abortregister fundet ud af, at det ikke er nok blot 
at være gravid i 8-12 uger og derefter få en abort. 
Der skulle med andre ord en længere graviditet 
til, før den beskyttende effekt indtraf, og forskerne 
ville gerne finde ud af, hvor lang graviditeten 
skulle være.

Resultatet af den nye undersøgelse viser, at 
den beskyttende effekt først indtræffer efter 33. 
graviditetsuge. Kvinder, som føder til og med 33. 
graviditetsuge, opnår ingen beskyttelse ved at 
være gravid, mens kvinder, som føder i den 34. 
graviditetsuge eller senere, opnår beskyttelsen.

Derudover viser resultaterne meget klart, at det 
ikke er en effekt, som langsomt stiger, men mere 
en enten/eller-effekt, hvor skæringsdatoen ligger 
mellem 33. og 34. graviditetsuge.

»De danske registre er verdenskendte, fordi 
de går langt tilbage i tiden, er meget komplette 
og omfatter hele befolkningen. Ved hjælp af 
registrene kunne vi meget tydeligt se, hvornår den 
beskyttende effekt indtræffer. Vi kunne også se, 
at hvert barn giver en øget effekt på omkring otte 
til ni procent. Det betyder altså, at jo flere børn en 
kvinde har født, des bedre er hun beskyttet mod 
brystkræft resten af livet,« forklarer Mads Melbye.

Ny viden kan forhåbentlig omsættes til forebyg-
gende behandling
Mads Melbye har endnu ikke forklaringen på, 
hvorfor det beskytter mod brystkræft at være 
gravid.

Han fortæller, at cellerne i brysterne gennemgår 
store forandringer i graviditeten, og hen mod slut-
ningen af en graviditet modnes mange brystceller 
til mælkeproduktionen.

Amning i sig selv er ikke forklaringen, for forskerne 
fandt den samme beskyttende effekt blandt kvin-
der, der fødte et dødfødt barn

Netop nu er forskerne i gang med at undersøge 
sammensætningen af flere tusinde stoffer i kvin-
ders blod i 33. graviditetsuge og i 34. gravidi-
tetsuge. Her vil de se, om der sker en ændring i 

Af Kristian Sjøgren

denne sammensætning af stoffer, som muligvis 
kan være med til at forklare, hvad der giver den 
beskyttende effekt.

Mads Melbye forestiller sig, at der på dette 
specifikke tidspunkt i graviditeten bliver frigivet 
nogle stoffer i blodet, der er med til at modne og 
dermed også beskytte brystcellerne

»Det er klart, at hvis vi kan finde ud af, hvilke stoffer 
der giver den her beskyttende effekt, kan vi mulig-
vis omsætte det til en forebyggende behandling 
som medicin. Det er håbet og drømmescenariet på 
lang sigt,« siger Mads Melbye.

Beskyttelse ophører efter 28. år
Det nye forskningsresultat viser også, at kvinder 
helst skal være unge for at opnå den beskyttende 
effekt af en graviditet.

Føder kvinden inden sit 28. år, opnår hun den 
fulde effekt af at have været gravid i mere end 33 
uger, mens en graviditet efter det 28. år ikke giver 
nogen effekt.

Igen står forskerne med et spørgsmål, som de 
endnu ikke kan svare på, men resultatet i sig selv er 
værd at notere sig.

»Det er da interessant, at vi i Danmark, i takt med 
at førstegangsfødende bliver ældre og ældre, har 
set en stigning i antallet af brystkræfttilfælde. Det er 
ikke utænkeligt, at der er en sammenhæng mellem 
de to ting,« siger Mads Melbye.

Finder det samme i Norge
For at sikre sig, at fundet ikke bare gjaldt kvinder i 
Danmark, dobbelttjekkede forskerne deres resultat 
ved at lave samme forskningsmanøvre på data fra 
norske databaser. Her fandt de ikke bare et resultat, 
der lignede resultatet fra de danske registre, men et 
præcist match.

Også de norske kvinder opnåede først en beskyt-
tende effekt mod brystkræft, hvis de var gravide i 
mere end 33 uger.

»Det var meget bekræftende og viser, at vores 
resultater er meget solide,« siger Mads Melbye.

Bange for brystkræft? Så få dig nogle børn.

Sådan kunne rådet næsten lyde, efter ny dansk 
forskning viser, at det giver en markant reduceret 
risiko for brystkræft senere i livet at have været 
gravid som ung.

I det nye forskningsresultat har forskere indhentet 
oplysninger fra intet mindre end 2,3 millioner dan-
ske og 1,6 millioner norske kvinder, og konklu- 
sionen er klar: Hver graviditet reducerer risikoen for 
brystkræft senere i livet med otte til ni procent.

»Det har længe været kendt, at det giver en livslang 
reduktion i risikoen for brystkræft at føde et barn. 
I det her studie er vi gået et skridt dybere og kan 
nu fortælle, hvor lang tid kvinden skal være gravid, 
før hun opnår beskyttelsen,« fortæller manden bag 
det nye studie, professor Mads Melbye fra Statens 
Serum Institut.

Det danske forskningsresultat, der har ph.d.-studer-
ende Anders Husby som førsteforfatter, er for nylig 
publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature 
Communications.

Gravide opnår først beskyttelse efter 33. gravidi-
tetsuge
I studiet har forskerne indhentet data fra forskellige 
danske registre, herunder kræftregistre, fødsels-
registre og abortregistre. Ved hjælp af data kunne 
de dels identificere størrelsen på den reducerede 

“Pregnancy duration and breast cancer 
risk” er udgivet i Nature Communications. 
Den Nationale Biobank på Statens Serum 
Institut modtog i 2009 en 10-årig bevilling 
fra Novo Nordisk Fonden.
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Inden kræften 
slår til: 
Her er kroppens 
sidste forsvar
I hver af kroppens millioner af celler findes en nøjagtig kopi af vores DNA. 
Det stiller store krav til de kopimaskiner, der gennemfører kopieringen, når 
cellerne deler sig. For går det galt kan alvorlige sygdomme som kræft opstå. 
Nu har forskere fundet noget som ligner cellernes sidste redningskrans, der 
kan redde datterceller fra at nedarve permanente fejl fra modercellen. Det nye 
fund giver vigtig viden om, hvor det kan gå galt, når kræft udvikler og afslører 
en vigtig akilleshæl i kræftceller.

behandlinger mod kræft,” forklarer seniorforsker 
Kai John Neelsen fra Jiri Lukas’ gruppe på Novo 
Nordisk Foundation Center for Protein Research, 
Københavns Universitet.

Celledeling på standby
Det nye fund bygger videre på et fund, der skete 
for 8 år siden, da Jiri Lukas’ gruppe opdagede, 
at kroppens forsvarsmekanisme mod fejl under 
celledeling skal findes i højt specialiseret struk-
turer (organeller), 53BP1, i cellens kerne. Det 
styrer blandt andet cellers vækstrate og spiller en 
markant rolle, når cellerne deler sig.

”Det startede egentlig med at vi observerede 
53BP1-strukturerne som en besynderlig kugle-
formet struktur der ofte opstod lige efter cellede-
linger i nye datterceller. Vi forstod ikke formålet 
med det her fænomen, men vi har siden da fulgt 
53BP1 under celledelingen ved at markere det 
med fluorescerende stof og at observere det med 
mikroskoper. Det vi kunne se var, at når dattercel-
len bliver født, så slår den særlig proteinstruktur 
53BP1 straks ring om eventuelle DNA-skader for 
at beskytte den nye celle mod at arve fejlen.”

Dattercellens 53BP1-struktur giver således 
kroppen en ekstra og sidste chance til at reparere 
den beskadigede DNA, som modercellen ikke 
selv kunne reparere, men udover at identificere og 
omringe DNA-fejlene, gør cellens maskineri yder-
ligere en bemærkelsesværdig ting. Den sætter 
celledelingen på standby, så fejlen kan nå at blive 

Af Morten Busch

rettet, og forskerne har i det nye studie fundet ud 
af hvordan.

”53BP1-strukturen forsinker og timer celledelings- 
processen, så proteinreparation af læsioner på 
DNA kan indtræffe på præcist det rigtige tidpunkt. 
Den bliver gradvist mindre og forsvinder på 
præcis det eneste tidspunkt, hvor reparationen 
kan finde sted. Denne sirlige timing er afgøren-
de for, om cellens DNA kan blive repareret. Vi 
kan samtidig dokumentere, at hvis denne sidste 
chance slår fejl, kan det ikke længere rettes, og 
det kan sandsynligvis føre til alvorlige sygdomme, 
herunder kræft,” fortæller post.doc. Julian Spies 
fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein 
Research, der er førsteforfatter på artiklen om den 
nye opdagelse.

Forbedring af eksisterende kræftbehandling
Den ekstra tid giver et reparationsprotein i 
cellerne ekstra tid til at reparere fejlene i den 
genetiske kode, og det er nu faktisk også lykkedes 
forskerne at finde det molekylære værkstøjsen-
zym RAD52, der udfører selve reparationen. Og 
netop RAD52 bør ifølge forskerne nu indgå som 
en central del af beredskabet af tumorhæmmende 
proteiner, der kan bruges i kampen mod kræft.

”Umiddelbart virker det måske lidt besynderligt, 
at RAD52, der jo reparerer, kan være et mål for 
kræftbehandling, men man skal huske, at kræft-
celler deler sig hurtigere, og derfor har de mere 
brug for RAD52 end andre celler. Så hvis man kan 

ramme RAD52, rammer man kræftceller ekstra 
hårdt.”

Endnu ved forskerne dog ikke nok om RAD52 og 
hvordan det reguleres. Hvis de finder ud af det, 
håber forskerne at kunne bygge en solid platform 
til at udvikle både bedre og helt nye lægemidler. 
Den nye opdagelse forbedrer derfor først og frem-
mest markant forståelsen af, hvordan kroppen 
beskytter sig selv mod mange former for kræft. Og 
det kan være afgørende i at forbedre eksisterende 
kræftbehandlinger.

”Et voksent menneskes krop indeholder billioner 
af celler. Hver dag deler en kvart billion celler sig i 
kroppen for at genopbygge beskadiget eller forny 
gammelt kropsvæv. Vores fund giver en bedre 
forståelse af celledelingens naturlige timing og 
beredskab mod DNA-skader og mutationer. Med 
den viden kan vi nu begynde at minimere bivirk-
ningerne ved nuværende behandlinger af kræft.”

Artiklen ”53BP1 nuclear bodies enforce 
replication timing at under-replicated 
DNA to limit heritable DNA dam-
age” er udgivet i Nature Cell Biology. 
Forskningen er udført på Novo Nordisk 
Foundation Center for Protein Research, 
Københavns Universitet.

Kræft opstår ofte på grund af skader på vores 
gener, der fjerner cellernes evne til stoppe med 
at dele sig. Forskere ved allerede en masse om, 
hvordan tobaksrøg eller ultraviolette stråler skader 
vores DNA og fører til lunge- eller hudkræft, men 
meget lidt om hvordan naturlig kræftudvikling 
opstår på grund af fejl i menneskekroppens kon-
stante celledelinger.

”De her fejl opstår nemlig hele tiden, når kroppen 
ved celledeling skal kopiere sit DNA. Vi har nu 
fundet ud af, hvordan kroppen sikrer, at den type 
DNA-fejl ikke videregives. Det sker ved, at cellen 
under kopieringen omringer og beskytter det 
beskadigede DNA og samtidig forsinker kopierin-
gen. Den ny viden om, hvordan celler forhindrer 
skader på den genetiske kode kan være afgøren-
de i at forbedre eksisterende og at udvikle nye 
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Ny blodprøve 
kan opdage 
kræft tidligt
Danske forskere har sammen med internationale 
samarbejdspartnere udviklet en metode som 
bruger en blodprøve til at opdage alle tænkelige 
former for kræft tidligt i sygdomsforløbet. 
Metoden kan komme til at redde mange 
menneskeliv.

til forskningsarbejdet, professor Claus Lindbjerg 
Andersen fra Institut for Klinisk Medicin ved 
Aarhus Universitet og fra Molekylær Medicinsk 
Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

De danske forskere har sammen med kollegaer 
fra Holland og USA for nylig fået deres resultater 
publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Kræftceller efterlader unikt DNA i blodet
Metoden bruger den kendsgerning, at forskellige 
kræftformer efterlader forskellige DNA-signaturer 
i blodet.

Blodårene, som går gennem kræftvæv, er ofte 
utætte, og det betyder, at DNA fra nedbrudte 
kræftceller kommer ud i blodet og dermed svøm-
mer rundt et sted, hvor det normalt ikke bør være.

Det vil sige, at der i blodet pludselig er mere eller 
mindre nedbrudt DNA fra eksempelvis lungekræft-
celler, leverkræftceller eller prostatakræftceller.

Samtidig bliver DNA pakket forskelligt fra kræft-
celle til kræftcelle, afhængigt af hvor i kroppen 
kræften befinder sig. Den forskel kan forskerne 
bruge til ikke bare at identificere, om du har kræft 
men også hvilken form for kræft det er, baseret på 
en blodprøve.

”Vores studie er et proof-of-principle-studie, hvor 
vi har vist, at kræft kan findes med en blodprøve på 
den her måde,” siger Claus Lindbjerg Andersen.

Tre ud af fire tilfælde af kræft fundet
Forskerne afprøvede deres metode på 236 pa-
tienter med syv forskellige former for kræft: bryst-, 
tarm-, lunge-, æggestok-, bugspytkirtel-, mave- 
eller galdevejskræft. Her kunne blodtesten finde 
kræft blandt 73 procent af de undersøgte patienter.

Samtidig var der forskel på, hvor effektiv metoden 
var til at identificere de forskellige former for kræft.

Metoden fandt for eksempel 57 procent af 
brystkræfttilfældene og næsten 100 procent af 
lungekræfttilfældene.

”Med den nuværende følsomhed i vores metode 
vil nogle patienter have så lidt kræft-DNA i deres 
blod, at vi ikke kan finde det i den mængde blod, 
som vi har undersøgt,” fortæller Claus Lindbjerg 
Andersen.

Af Kristian Sjøgren

Artiklen ”Genome-wide cell-free DNA 
fragmentation in patients with cancer” er 
udgivet i tidsskriftet Nature. Én af med-
forfatterne, Claus Lindbjerg Andersen, 
modtog i 2017 støtte af Novo Nordisk 
Fonden til projektet ”Implementing 
non-invasive circulating tumour DNA 
analysis to optimize the operative and 
postoperative treatment of patients with 
colorectal cancer”.

Forestil dig, hvis læger baseret på en simpel blod-
prøve ikke bare kan fortælle dig, om du har kræft 
eller ej, men hvis du har kræft, også hvor i kroppen 
kræften befinder sig.

Det lyder måske som ønsketænkning, men faktisk 
er drømmen ikke så langt væk endda.

Danske forskere har nemlig været med til at 
udvikle en metode, som gør, at forskere og læger 
med stor præcision kan diagnosticere alle tænke-
lige former for kræft med en blodprøve.

”Kommer vi i mål med det her, vil det være ganske 
revolutionerende. Så kan vi ikke bare kan finde 
kræft, inden sygdommen udvikler sig til et stadie, 
hvor den bliver svær at behandle men også 
identificere, hvor i kroppen kræften sidder. Det er 
vigtigt for udredningen på sygehusene, at de ikke 
bare ved, at en person har kræft, men også ved 
hvor i kroppen,” fortæller én danske bidragydere 

Forskeren fortæller dog også, at de hele tiden 
forsøger at raffinere metoden, så den kan blive 
bedre og mere præcis til at finde kræft.

Falsk-positive resultater skal elimineres
Forskerne afprøvede også metoden på 245 raske 
personer, og her viste det sig, at fire blev identifi- 
ceret til at have kræft, selvom de ikke havde det: 
falsk-positivt resultater.

Netop at eliminere falsk-positive resultater er vigtigt 
for metodens fremtid, for der skal helst være så få 
som overhovedet muligt, hvis sundhedsvæsnet 
skal screene folk for kræft via en blodprøve i stor 
skala. Det gælder ikke mindst ved kræftscreening 
af den ældre del af befolkningen, som ofte lider af 
forhøjet blodtryk, diabetes og så videre, som mulig-
vis, men forhåbentlig ikke, kan påvirke resultatet af 
blodprøvetesten.

Forskerne er derfor i gang med at teste deres 
metode på både ældre mennesker og på menne-
sker med forskellige livsstilssygdomme for at sikre 
sig, at aldring og andre sygdomme end kræft ikke 
påvirker resultaterne af blodprøvetesten.

”Vi regner ikke med, at aldring og andre sygdomme 
end kræft vil påvirke vores test, men det er vi nødt 
til at udelukke, før vi kan komme skridtet videre 
med vores metode. Vi skal vide, at det at være 
ældre eller have andre sygdomme ikke gør noget 

ved kroppen, der fejlagtigt kan blive identificeret 
som kræft i vores test,” forklarer Claus Lindbjerg 
Andersen.

Overvåge kræftpatienter efter behandling
Foruden at minimere risikoen for falsk-positive re-
sultater laver forskerne også netop nu forsøg, hvor 
de afprøver forskellige anvendelsesmuligheder for 
deres kræfttest.

Specifikt forestiller Claus Lindbjerg Andersen, at 
testen kan blive relevant at bruge i forbindelse med 
kræftbehandling.

Når en person er blevet behandlet for kræft, har 
læger i dag ikke særligt mange gode metoder til at 
undersøge, om kræften er forsvundet helt eller om 
noget har overlevet og bare venter på at vokse sig 
stort igen.

Det store problem i den sammenhæng er, at over-
levelsen for patienter, hvor deres kræft er kommet 
tilbage, er under 10 procent på 5 år. Det skyldes 
ofte, at kræften ikke opdages, inden det er for sent 
at behandle den effektivt.

I den sammenhæng kunne den nye blodprøvetest 
bruges til løbende at overvåge, om kræften skulle 
komme igen. Forskerne er ved at undersøge effektiv-
iteten af denne strategi i et nyt forsøg på patienter.

”Målet er at benytte blodprøver til at holde øje med 
kræftpatienterne, så vi kan sætte ind med behan-
dling, så snart vi ser tegn på, at sygdommen er vendt 
tilbage. Det vil kunne redde rigtig mange menneske-
liv, fordi vi i dag er ret dårlige til at opdage restsyg-
dommen tilstrækkelig tidligt til, at vi kan lave effektiv 
behandling,” siger Claus Lindbjerg Andersen.

”Målet er at benytte 
blodprøver til at 
holde øje med 
kræftpatienterne, 
så vi kan sætte ind 
med behandling, så 
snart vi ser tegn på, at 
sygdommen er vendt 
tilbage.” 

Claus Lindbjerg Andersen
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Hjernens forskellige dele producerer ikke samme mængde energi 
Forskere har kortlagt, hvor meget energi der produceres i to forskellige hjerne- 
dele, som hver især spiller vigtige roller i udviklingen af blandt andet 
Alzheimers, Huntingtons og Parkinsons sygdomme. Resultatet viser, at hjerne-
delene ikke producerer den samme mængde energi, og det kan være med til at 
give større indsigt i udviklingen af sygdommene. 

Det tænker retspsykiatriske patienter om bæltefiksering
Danmark har forpligtet sig til at begrænse brugen af bæltefiksering i retspsy- 
kiatrien. For at komme i mål med de ambitioner er vi også nødt til at vide, hvad 
patienter i retspsykiatrien selv tænker om brugen af bæltefiksering. Det har 
forskere nu spurgt dem om.

Medarbejdere med fast natarbejde får hyppigere demens
Dårlig og for lidt søvn er hverdag for mennesker, der har fast natarbejde. De 
længerevarende effekter af natarbejde på hjernen er derimod kun dårligt 
kendt. Nu viser forskning for første gang, at mennesker med fast natarbejde 
får hyppigere demens. Om det skyldes manglende søvn, sundhedsvaner eller 
noget helt tredje er for tidligt at sige. Forskerne mener, at både medarbejdere 
og arbejdsgivere kan gøre noget for at forebygge de mulige helbredseffekter af 
natarbejde. 

Hvad sker der, når proteiner fejler?
Danske forskere har koblet fejl i DNA’et sammen med fejl i proteinerne. Det er 
den eneste måde at forstå, præcis hvordan små variationer i kroppens DNA 
kan lede til udvikling af alt fra kræft og Alzheimers sygdom til cystisk fibrose og 
Føllings sygdom.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk



Forskere har fundet 
en nøgle til at 
bekæmpe degene-
rative sygdomme

I modsætning til kræft eller infektioner, hvor mennesker ofte angribes hurtigt 
og aggressivt, forværres tilstanden hos personer med neurodegenerative 
sygdomme langsomt. Til gengæld er den langsomme nedbrydning af sind 
og krop nærmest uomgængelig, da sygdommene oftest ikke kan helbredes. 
Forskere har nu fundet, hvad de beskriver som en nøgle til at forebygge 
og helbrede neurodegenerative sygdomme som Parkinsons og multipel 
sklerose.

I takt med at vi er blevet stadig bedre til at behand- 
le mennesker med akutte sygdomme er antallet 
af mennesker der rammes af kroniske sygdomme 
vokset. Jagten på at stoppe sygdomme, hvor men-
neskers tilstand gennem en årrække forværres kon-
tinuerligt er derfor vokset. Helt nye resultater viser, 
at forskere nu har fundet en mulig stopklods mod 
nogle af disse sygdomme – specielt sygdomme i 
det centrale nervesystem (neurodegenerative). Det 
drejer sig om en signalreceptor med det temmelig 
misvisende navn lever-X-receptor β (LXRβ).

”Stik mod hvad navnet måske antyder, eksisterer 
de her receptorer overalt i kroppen, men vi un-
dersøger især deres rolle som signalmodtager for 
hormoner og fedtsyrer i kernen af hjerneceller. Det 
tyder på, at LXRβ spiller en nøglerolle i forskellige 
neurodegenerative sygdomme, og hvis vi påvirker 
den på bestemte måder, ser den ud til at kunne 
beskytte mod disse sygdomme, der skyldes for høj 
aktivitet i hjernens immunsystem, fx Parkinsons, 
multipel sklerose og betændelse i synsnerven,” 
forklarer en hovedforfatter, Jan-Åke Gustafsson, 
Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Vandkanalerne svigter
Når LX-receptorerne udtrykkes i hjernen, spiller de 
en nøglerolle i at vedligeholde rygmarvsvæsken 
og funktionen af neuroner, inklusive dem som pro-
ducerer signalstoffet dopamin. Det er netop disse 
neuroner, der ødelægges, når Parkinsons opstår. 
I deres seneste forsøg har forskerne fokuseret på 
LX-receptorernes rolle i øjets nethinde.

”Nethinden er en forlængelse af hjernen. Ligesom 
hjernen forekommer neurodegeneration af nethin-
den naturligt med alderen og er årsag til adskillige 
nethindesygdomme, inklusive betændelse i syn-

Af Morten Busch

snerven, øjenforkalkning og grøn stær. Vores nye 
forsøg viser, at LX-receptorerne findes i nethinden 
og synsnerven, og at et tab af LXRβ fører til et tab af 
de ganglionceller i nethinden, som er dem der får 
informationer fra de lysfølsomme celler.”

Forsøgene blev lavet i mus, hvor forskerne havde 
fjernet genet, der koder for selve LXRβ-recep-
toren, og så mistede musene altså ganglioncel-
lerne i øjnene. Ved hjælp af en farveteknik kunne 
forskerne afslører mekanismen: at musene kom til 
at mangle et vigtigt protein, aquaporin 4, i cellernes 
membraner.

”Forsøgene viser tydeligt, at det altså er tabet af 
LX-receptorerne, der igangsætter degeneration 
af synsnerven, og det bekræfter os altså endnu 
engang i, at LXRβ er et lovende mål for at behandle 
mennesker med neurodegenerative sygdomme 
og, i dette tilfælde, specifik nethindedegenerative 
sygdomme, som selvstændige øjensygdomme 
men også som følgesygdomme af kroniske syg-
domme som multipel sklerose og diabetes.”

Enormt uforløst potentiale
I første omgang er den ny forskning naturligvis 
interessant i at forklare, hvordan de degenerative 
øjensygdomme, som betændelse i synsnerven, 
opstår. Megen forskning tyder dog på, at forståelse 
af optisk neuropati kan være nøglen til en bredere 
forståelse af hvordan neurodegenerative syg-
domme generelt opstår, så det i sidste ende kan 
føre til udvikling af nye terapier til at behandle 
mennesker med Alzheimers eller Parkinsons.

”Et genetisk tab af LXRβ i mus resulterer i en 
forøgelse af amyloid plak kendt fra neurodegene- 
rative sygdomme, og derfor er dette et potentielt 

terapeutisk mål for de neurodegenerative syg-
domme, der er forårsaget af overaktivitet i hjernens 
immunsystem. Det gælder Parkinsons sygdom, 
amyotrofisk lateral sklerose og multipel sklerose.”

Tidligere forsøg i mus har da også bekræftet det 
enorme potentiale i stoffer der kan aktivere LX- 
receptorer. Hos insulinresistente mus er det 
lykkedes at nedsætte symptomerne ved 
Alzheimers sygdom og sænke kolesterolniveauet 
og dermed hæmmer udviklingen af åreforkalkning 
samt forbedre glukosetolerancen. Det er endda 
også blevet påvist, at stofferne kan undertrykke 
spredning af prostatacancer og brystkræft i mus.

”Det har alt sammen været påvist i mus, men 
desværre også kun i mus, så vi ved endnu ikke, 
om det vil virke i mennesker. Én af de store ud-
fordringer i mus har også været, at de potentielle 
lægemidler som bivirkning hæver mængden af 
triglycerider i blodet. Der arbejdes derfor på at ud-
vikle nye stoffer uden disse uønskede bivirkninger, 
så stofferne forhåbentlig kan anvendes sikkert til at 
behandle mennesker.”

Artiklen “Retinal and optic nerve degen-
eration in liver X receptor β knockout 
mice” er udgivet i Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the United 
States of America. Jan-Åke Gustafsson 
modtog i 2016 støtte fra Novo Nordisk 
Fonden til projektet ”Multiple functions 
of oxysterol receptors in modulation of 
neurodegeneration”.
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”Hvis vi påvirker den 
på bestemte måder, 
ser den ud til at kunne 
beskytte mod disse 
sygdomme.” 

Jan-Åke Gustafsson



Personer med 
ADHD har oftere 
uro i benene
Uro i benene er en 
overset og meget hyp-
pig lidelse, der indtil nu 
ikke har haft den store 
lægelige bevågenhed. 
Det bør den dog have, 
for tilstanden er koblet 
til dårligere livskvalitet 
og øget risiko for en 
lang række sygdomme. 
Nu har forskere fundet 
ud af, at uro i benene 
også er forbundet til 
risikoen for at have 
ADHD.

Måske hører du til blandt de personer, som ofte 
ligger søvnløs om natten i flere timer med ben, der 
spjætter ufrivilligt hele tiden.

Cirka hver tyvende dansker oplever at have uro 
i benene, og for dem kan det være en pinsel og 
enormt bøvlet at skulle op og stå hver eneste nat 
for at få benene til at falde til ro. Det kan endda gå 
ud over deres nattesøvn, og manglende nattesøvn 
er koblet sammen med øget risiko for at alt fra 
hjertekarsygdomme og fedme til psykiske lidelser 
som depression. Uro i benene skal med andre ord 
tages alvorligt.

Nu viser ny dansk forskning, at der en anden grund 
til at tage tilstanden alvorligt, for der findes også en 
kobling mellem uro i benene og ADHD (atten-
tion-deficit hyperactivity disorder).

”For dem, som er rigtig hårdt ramt af uro i benene, 
kan det gå ud over deres livskvalitet, og desværre er 
det også sådan, at tilstanden oftere rammer folk fra 
dårlige kår. Nu finder vi så, at uro i benene og ADHD 
kan hænge samme, og det er interessant, når man 
som læge konstaterer symptomer på enten det ene 
eller det andet. Hér bør man måske fremadrettet 
undersøge, om personer med ADHD også har 
uro i benene og sover dårligt om natten, eller om 
personer med uro i benene måske også har ADHD,” 
fortæller forskeren bag det nye studie, professor og 
overlæge Henrik Ullum fra Klinisk Immunologisk 
Afdeling på Rigshospitalet i København.

Det nye studie er for nylig offentliggjort i det viden-
skabelige tidsskrift Sleep Medicine.

Af Kristian Sjøgren

Uro i benene er en overset lidelse med store 
konsekvenser
Uro i benene, som i fagsprog hedder restless legs 
syndrome (RLS), er en understuderet tilstand, som 
rigtig mange mennesker lider af, men som læger for 
nuværende ikke ved, hvad de skal gøre ved.

En række kendte risikofaktorer øger risikoen for at 
have uro i benene: jernmangel, rygning, overvægt, 
lav uddannelsesgrad og generel usund livsstil.

Ofte vil personer, der er ramt at hyppig uro i 
benene, opleve ufrivillige spjæt og murren i 
benene, lige inden de skal sove, men i nogle tilfæl-
de kan tilstanden følge med ind i søvnen, og så kan 
de ufrivillige spjæt vække folk midt om natten.
Selvom rigtig mange mennesker lider af uro i 
benene, og det kan have alle mulige negative 
følgevirkninger, er behandlingen af tilstanden dog 
hverken særlig god eller konsistent. Der findes 
ingen gode lægemidler, og ofte er det lidt op til 
folk selv at prøve forskellige ting for at få det til at 
gå væk, eksempelvis at leve sundere eller spise 
mineraltilskud med jern i.

Det håber Henrik Ullum dog at ændre på.

”I vores forskning havde vi to adskilte interesser. 
Vi er interesseret i uro i benene, fordi lidelsen er 
koblet til jernmangel, og i blodbanken oplever vi 
tit, at bloddonorer får uro i benene, fordi det at 
give blod ofte leder til jernmangel. Dem vil vi gerne 
kunne hjælpe. For det andet har vi en interesse 
i ADHD, fordi det er en lidelse, der er i voldsom 
vækst i disse år,” forklarer han.

25.336 danskere deltog i undersøgelse
I studiet undersøgte forskerne, om de kunne finde 
en sammenhæng mellem ADHD og uro i benene.

Forskerne benyttede data fra det danske bloddo-
norstudie, der inkluderer personer, som donerede 
blod fra 1. maj 2015 til 1. februar 2017. I alt 25.336 
personer har været med i undersøgelsen, hvor 
de har svaret på to særskilte spørgeskemaer: ét 
vedrørende symptomer på uro i benene og ét 
vedrørende symptomer på ADHD.

Forsøgsdeltagerne skulle desuden oplyse om køn, 
alder, body mass index (BMI), rygning, alkohol-
forbrug, bloddonorhistorik og selvrapporteret 
søvnkvalitet.

Ud af de 25.336 personer i undersøgelsen blev 
1.322 (5,2 procent) klassificeret som havende uro 
i benene, mens 653 (2,6 procent) havde ADHD-
lignende symptomer.

Da forskerne undersøgte sammenhængen mellem 
ADHD og uro i benene, fandt de, at personer med 
ADHD havde 3,5 gange højere risiko for at have uro 
i benene som resten af undersøgelsesgruppen.

”Personerne var ikke nødvendigvis klinisk diagnos-
ticerede med ADHD, men de havde en ADHD-
score, som pegede på, at de kunne få en diagnose, 
hvis de blev undersøgt,” siger Henrik Ullum.
Læger skal komme med anbefalinger ved uro i 
benene
Ifølge Henrik Ullum skal resultatet af den nye 
undersøgelse bruges til at sætte mere fokus på uro i 
benene og forbindelse til ADHD.

Specifikt anbefaler han læger at spørge ind til uro i 
benene, hvis de sidder med en patient med ADHD, 
og være ekstra opmærksomme på tegn på ADHD, 
hvis de sidder med en patient, der klager over uro 
i benene.

Finder de, at en patient med ADHD har uro i 
benene, er det oplagt at spørge yderligere ind 
til livsstilsvaner og som minimum sikre sig, at 
patienten får rigeligt med jern. En behandling af uro 
i benene kan eventuelt starte med et rygestop, et 
vægttab eller et skifte til en sundere kost.

”De er de muligheder, som vi har lige nu. Der skal 
mere forskning og bedre behandlinger til, før vi kan 
gøre mere, men vi håber på, at det kommer, fordi 
det altså kan være en alvorlig tilstand at have uro 
i benene, hvis det går ud over nattesøvnen,” siger 
Henrik Ullum.

Artiklen “Self-reported restless legs syn-
drome and involuntary leg movements 
during sleep are associated with symp-
toms of attention deficit hyperactivity 
disorder” er udgivet i Sleep Medicine. En 
forsker fra the Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research på 
Københavns Universitet har bidraget til 
forskningen og er medforfatter.
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”For dem, som er rigtig 
hårdt ramt af uro i 
benene, kan det gå ud 
over deres livskvalitet, 
og desværre er det også 
sådan, at tilstanden 
oftere rammer folk fra 
dårlige kår.” 

Henrik Ullum



Hjernekræft skal 
kureres ved at gøre 
knuderne varme
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I årevis har læger kæmpet forgæves mod den mest ondartede form for 
hjernekræft, glioblastom. Et af hovedproblemerne er, at kræftknuderne kan 
skjule sig, så immunsystemet først for sent opdager dem. Forskere har nu 
haft succes med at ’varme’ de immunologisk kolde tumorer op, så de kan 
bekæmpes. Deres første forsøg er så lovende, at man allerede gør klar til fase 
2 i udviklingen af en behandling med immunterapi. Metoden kan endda vise 
sig endnu mere effektiv mod andre kræftformer.

Af Morten Busch

Rammes man af den ondartede hjernekræftform 
glioblastom, er prognosen i dag dyster. Knap 
halvandet år lever mennesker med diagnosen i 
gennemsnit. Det er nemlig ikke nok at fjerne selve 
kræftknuden, for sygdommen findes i hele hjernen. 
Desværre har såvel immunsystemet som læger 
svært ved at opdage kræftsyge celler, og derfor har 
hidtidige forsøg på at bekæmpe sygdommen effek-
tivt været forgæves. Et stort internationalt forsk- 
ningskonsortium har nu taget et afgørende skridt 
mod en gennembrud.

”Vi har valgt at gøre op med de eksisterende 
behandlingsprincipper. I stedet for kun at behandle 
selve tumoren forsøger vi at behandle hele hjernen. 
Det gør vi ved at skræddersy en personlig behand- 
ling, der passer præcis til den enkelte patients 
kræfttumor. Ved at målrette behandlingen til 
specifikke antigener i hver enkelt patient ændrer vi 
så at sige kræftens status fra immunologisk ’kold’ til 
’varm’, så vi angriber den med immunterapi,” for- 
klarer professor, overlæge Hans Skovgaard Poulsen 
fra Neuroonkologisk afsnit på Rigshospitalet.

Fra kold til varm
Resultaterne af fase 1-forsøgene med de nye 
behandlingsprincipper er så lovende, at de er 
publiceret i det ansete tidsskrift Nature. Det nye 
behandlingsforløb falder i to faser. I første fase 
identificerer lægerne via vævsprøver nogle af de 
antigener – peptider eller proteinfragmenter – som 
man fra tidligere forsøg ved generelt er højt udtrykt 
i hjernetumorer. På den baggrund kan man som 
første bølge af behandlingen sammensætte en 
immunterapeutisk cocktail - kaldet Abvac1.

”Selv om den behandling er mere bredspektret, så 
får patienterne med Abvac1 en specifik behandling 
med det samme. Sideløbende begynder vi så at 
lede efter de mest markante ændringer i antigen-
erne i den enkelte patients tumorer. Ved at finde 
dem kan vi sætte gang i fremstillingen af vacciner 
mod netop de antigener, der er karakteristiske for 
den enkelte patients kræft.”

Mens vaccinefremstillingen den næste måneds 
tid bliver færdiggjort, holdes hjernekræften i den 
mellemliggende periode altså i skak med den 
bredspektrede immunterapeutiske behandling. 
Derefter sættes fase 2 af behandlingen – kaldet 
Abvac2 – i gang.

”Antistofferne i 2. behandlingsfase er altså specifikt 
målrettet de ændringer, der er sket i den enkelte 
patients kræfttumor. Derfor rammer behandlin-
gen helt specifikt og effektivt kræftcellerne, mens 
patientens normale celler går ram forbi.”

Den helt store udfordring har tidligere været, at 
antigenerne i glioblastomer er udtrykt på et meget 
lavt niveau. Det har derfor været vanskeligt at skabe 
et immunrespons, der var kraftigt nok til effektivt at 
bekæmpe kræften. Glioblastomer har derfor været 
betragtet som værende immunlogisk kolde, hvorfor 
tidligere forsøg med immunterapi er mislykkedes.

”Selv om der kun er tale om fase 1-forsøg, hvor det 
primære fokus er at undersøge, om behandlingen 
er mulig og toksisk, så kan vi allerede se nu, at vi får 
et kraftigt immunrespons, så det er altså tilsynelad-
ende lykkedes os at gøre de kolde tumorer varme, 

og derfor er vi meget optimistiske omkring de 
kommende fase 2-forsøg.”

Svækket polio kan hjælpe til
Det er endnu for tidligt at spå om, hvorvidt en kom-
mende behandling af den dødelige hjernekræft, 
der årligt rammer knap 200.000 mennesker på 
verdensplan, vil blive en succes. Foreløbig er de 
skræddersyede vacciner nemlig kun blevet testet 
på 15 patienter fra Rigshospitalet i København i fase 
1-forsøgene. Derfor er det vigtigt at slå koldt vand i 
blodet indtil videre.

”Der var en høj immunrespons hos de fleste af 
patienterne, og nogle overlevede umiddelbart 
længere end forventet. Om det er tilfældigt, kan vi 
derfor ikke svare på endnu. Vi er nødt til at teste 
vaccinen på flere patienter, før vi kan være sikre på, 
at effekten faktisk skyldes vaccinen.”

Forskningen er foregået som led i et stort tyskledet 
EU-konsortium, der foreløbig har fået bevilget 
omkring 60 mio. kr. Konsortiet er nu i fuld gang 
med at planlægge fase 2-forsøg på en meget 
større patientgruppe i samarbejde med den tyske 
medicinalvirksomhed Immatics for at se, om 
vaccinen har den ønskede effekt. Bliver også det 
en succes, venter fase 3-forsøg, hvor behandlingen 
skal sammenlignes med eksisterende behandlinger 
mod hjernekræft.

”Der ligger et stort arbejde foran os, før en egentlig 
behandling kan tages i brug. Vi er dog optimister, 
for det er et stort immunrespons, vi ser, og vi vil 
formentlig kunne forøge effekten, fx via de såkaldt 
PD-L1 hæmmere, der kan booste det menneske-
lige immunrespons yderligere. Der foregår også lige 
nu fase 2-forsøg på Duke University, hvor man ved 
hjælp af svækket poliovirus forøger menneskets im-
munsvar overfor kræft. Så vi er meget optimistiske 
omkring, at vi de kommende år vil øge overlevel- 
sesraten markant.”

Artiklen “Actively personalized vaccina-
tion trial for newly diagnosed glioblas-
toma” er publiceret i tidsskriftet Nature. 
Studiet er finansieret af en EU-bevilling på 
45 millioner kr. Hans Skovgaard Poulsen 
modtog i 2015 støtte fra Novo Nordisk 
Fonden til studiet ”Impact of Renin-an-
giotensin System Blockade on Clinical 
Outcome in Glioblastoma Patients”.



Ny opdagelse: 
Sådan opfatter øret, 
hvad der bliver sagt

Ny forskning viser, 
hvordan det indre øre 
omdanner trykbølger 
og frekvenser til noget, 
som hjernen kan forstå 
som tale. Opdagelsen 
baner vejen for nye 
diagnostiske mulighed-
er, som på sigt muligvis 
også kan være med 
til at genskabe tabt 
hørelse.

Ny forskning, som forskere fra Sverige, Danmark, 
USA og Indien står bag, viser, hvad der sker, når det 
indre øre skal omsætte talens virvar af frekvenser 
og trykbølger til noget, som giver mening for hjer-
nen – altså så vi kan forstå, hvad der bliver sagt.

Forskningen viser, at hårcellerne i det indre øre rent 
faktisk forvrænger lyden, for at hjernen kan opfatte 
den som meningsfulde elektriske signaler.

Opdagelsen er nyskabende og baner vejen for nye 
diagnostiske metoder til at identificere årsager til 
høretab. Med tiden kan opdagelsen måske også 
bruges til at udvikle nye behandlinger, som kan 
genskabe tabt hørelse uden brug af høreapparater 
eller implantater.

»I dag kan vi godt måle høretab, men vi har meget 
svært ved at sige, hvorfor det er opstået. Når man 
ikke ved, hvad årsagen til høretab er, kan man heller 
ikke behandle det. Vores opdagelse gør det muligt 
at lave nye diagnostiske metoder til at finde ud af 
den præcise årsag til høretab, og med den viden 
kan vi også fremadrettet begynde at udvikle nye 
behandlinger,« fortæller professor Anders Frid-

Af Kristian Sjøgren

berger, der leder Institutionen för klinisk och expe- 
rimentell medicin (IKE) ved Linköping Universitet.

Forskningsresultatet, som også inkluderer forskere 
fra danske Oticon og Interacoustics, er for nylig 
publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature 
Communications.

Hjernen skal bruge elektriske signaler for at forstå 
tale
For at forstå det nye forskningsresultat er det nød-
vendigt at forstå, hvad tale er.

Tale er i den her sammenhæng lyde, der kommer 
ind i øret som en masse frekvenser og trykbølger. 
Tale har en signatur, som man eksempelvis kan 
observere, hvis man taler i en mikrofon og optager 
lyden på computeren. Her vil lyden blive visuali- 
seret som en masse streger, der hidsigt pisker op og 
ned – lidt ligesom når forskere måler et jordskælv 
med en seismograf.

Alle frekvenserne og de hurtige ændringer i talens 
computeriserede signatur hedder ’den fine struktur 
i lyden’, mens forskere kalder selve formen på disse 
streger i deres strukturelle helhed for ’indhyldnings- 
kurven’. Øret omsætter netop indhyldningskurven 
til forståelig tale, som hjernen kan opfatte.

»Indtil nu har vi vidst, at hjernen bruger indhyld-
ningskurven til at forstå, hvad folk siger, men vi 
har ikke vidst, hvordan den ekstraherer informa-
tionen fra indhyldningskurven,« forklarer Anders 
Fridberger.

Cellerne omsætter lyd til elektriske signaler
I det nye studie har forskerne foretaget flere for-
skellige undersøgelser på både mus og mennesker, 
hvor de har sat elektroder ind i det indre øre for at 
fastslå, hvordan forskellige celler i øret reagerer på 
tale.

Det indre øre består af en masse forskellige dele, 
blandt andet sneglen, hvor meget følsomme 
hårceller sidder. Når øret opfanger lyd, sætter lyden 
disse hårceller i bevægelse.

Resultatet af undersøgelserne viser for det første, 
at det indre øre forvrænger lyden, inden den bliver 
viderebearbejdet af hjernen. Normalt ville man 
tro, at det var uønsket at forvrænge lyden, men 
forskningsresultatet viser, at det er nødvendigt, for 
at øret kan omdanne trykbølger og frekvenser til 
elektriske signaler, som hjernen kan forstå.

For det andet viser forskningen også, at det ser ud 
til, at det mere specifikt er de indre hårceller, som 
afkoder indhyldningskurven.

Opdagelsen peger på, at netop tale sætter gang i 
en helt anden form for elektriske signaler i hjernen, 
end andre lyde kan.

»Hver hårcelle har en sensitiv ionkanal, som åbner 
og lukker. Tale aktiverer disse ionkanaler, og på den 
måde forvrænger hårcellerne lyden og omdanner 
den til elektriske signaler, der bliver sendt videre til 
hjernen, som så afkoder de elektriske signaler som 
tale,« forklarer Anders Fridberger.

Kan forbedre diagnose ved høretab
Opdagelsen er et vigtigt bidrag til forståelsen af, 
hvordan det indre øre fungerer.

Det indre øre er i sig selv låst fast i en tyk knogle, 
som gør det svært at komme ind til det for at stu-
dere skader, der kan forklare tab af hørelse.

Det kan dog begynde at ændre sig nu.

»Vi tror på, at vores resultater vil forbedre den 
diagnostiske procedure ved forskellige former for 
tab af hørelse, hvilket der virkelig er behov for. Den 
umiddelbare implikation er der ikke endnu, men 
vi håber på at kunne anvende opdagelsen i praksis 
snart,« siger Anders Fridberger.

En anden af forskerne bag studiet, seniorforsker 
Thomas Lunner fra Oticon, fortæller, at opdagelsen 
også kan forbedre indstillingen af høreapparater.

»Indtil nu har det kun været muligt at undersøge 
tilstanden af de ydre hårceller, eksempelvis ved 
screening af nyfødte. Vores forskning kan være med 
til at skabe den første metode til at diagnosticere 
tilstanden for de indre hårceller, hvilket har poten-
tialet til at hjælpe os med at lave bedre individuali- 
serede høreapparater,« siger Thomas Lunner.

Artiklen “A mechanoelectrical mechanism 
for detection of sound envelopes in the 
hearing organ” er udkommet i tidsskriftet 
Nature. Professor Anders Fridberger 
modtog i 2015 støtte fra Novo Nordisk 
Fonden til projektet ”Clinical testing of a 
new strategy for treating hearing loss”.
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Herpes øger 
risikoen for 
psykisk sygdom
og selvmord
Ny dansk forskning viser, at herpesvirus ikke bare giver forkølelsessår, 
men også øger risikoen for at udvikle psykisk sygdom og at udføre 
selvmordsforsøg eller selvmord. Opdagelsen kan være en vigtig brik i at 
forstå udvikling af psykiske sygdomme.

Af Kristian Sjøgren

Personer, der har herpes, har ikke bare risiko for 
at få forkølelsessår, når de bliver stressede og 
forkølede. Ny dansk forskning med data fra Det 
Danske Bloddonorstudie peger på, at det at være 
smittet med herpes simplex virus type 1 øger 
risikoen for både at udvikle psykisk sygdom samt at 
forsøge eller begå selvmord.

Resultatet af forskningen viser, at blandt danske 
bloddonorer, som havde herpes, var risikoen for at 
forsøge eller begå selvmord 1,40 gange højere end 
for en matchende kontrolgruppe. Tilsvarende var 
risikoen for senere hen i livet at udvikle psykisk syg-
dom 1,44 gange højere blandt de bloddonorer, som 
var smittet med virussen, da de donerede blod.

”Det unikke ved vores studie er, at vi med sikkerhed 
kan fastslå, at disse mennesker var smittet med 
herpes før de blev psykisk syge. Ofte kan man ikke 
sige, om en infektion kom før eller efter en diag-
nose, men det kan vi i vores studie, og der finder vi 
en sammenhæng mellem at blive smittet med her-
pes og have forøget risiko for at udvikle en psykisk 
sygdom senere i livet,” siger en forsker bag det nye 
studie, postdoc Janna Nissen fra Biobankenheden, 
Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet, 
København.

Forskningsresultat er for nylig offentliggjort i 
Psychoneuroendocrinology.

82.000 danskere med i studiet
Forskerne brugte data fra Det Danske Bloddo-
norstudie og matchede dem med data fra andre 
patientregistre for at identificere de bloddonorer, 
som enten havde eller udviklede psykisk sygdom, 
begik selvmord eller forsøgte det.

Det Danske Bloddonorstudie indeholder blod-
prøver fra 81.912 danskere, og i samarbejde med 
forskere fra Stanley Division of Developmental 
Virology, Johns Hopkins University School of Med-
icine, Baltimore, MD, USA har de danske forskere 
fået analyseret blodprøverne for blandt andet 
herpesvirus og andre infektionsmarkører.

I krydsrefereringen med danske patientregistre fan-
dt forskerne 1.504 personer med en diagnosticeret 
psykisk sygdom og 353 tilfælde af selvmordsforsøg 
eller selvmord.

Studiet er den første undersøgelse af sin slags, 
som peger på, at herpes kan være forbundet med 
selvmord eller forsøg på det.

”Det er meget interessant, at vi her kan kigge på 
det tidsmæssige perspektiv og se, at risikoen for at 

udvikle en psykisk sygdom stiger, efter personerne 
er blevet smittet med herpes. Det er helt unikt, at 
vi kan se, at smitten kommer før stigningen i risiko 
for psykisk sygdom, hvilket tyder på en sammen-
hæng,” siger Janna Nissen.

Herpes smitter hjernen
Sammenhængen mellem herpes, psykisk sygdom 
og risiko for selvmord skal ifølge Janna Nissen 
formodentlig findes i den måde, som herpes 
smitter på.

Mennesker som er blevet smittet med herpes har 
virussen i kroppen for altid; den bryder frem på 
tidspunkter, hvor immunforsvaret sænker para- 
derne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med 
stress, hvor mange oplever at få forkølelsessår.

Men herpes kommer formentlig ikke kun til udtryk 
som forkølelsessår omkring munden, men hos 
visse personer også som ”forkølelsessår” i hjernen. 
Disse kan potentielt påvirke den smittedes sinds- 
tilstand.

”Vi har set det med andre former for infektion-
er, for eksempel med mennesker som udvikler 
toxoplasmose forårsaget af Toxoplasma gondii, 
der også kan påvirke deres sindstilstanden. Hos 
nogle personer holder immunforsvaret formentlig 
herpesinfektionen under kontrol, og så kommer 
den aldrig til udtryk som andet end forkølelsessår 
i ny og næ, mens andre muligvis bliver ret påvirket 
psykisk, fordi immunforsvaret ikke får krammet på 
infektionen,” forklarer Janna Nissen.

Generelt er der også god videnskabelig evidens for, 
at kroniske infektioner i den ene eller anden form 
er forbundet med forskellige former for psykiske 
sygdomme.

Måske skal herpes behandles hurtigere for at undgå 
psykisk sygdom
Det nye forskningsresultat er det første skridt på 
vejen mod en ny forståelse af, hvordan kroniske 
infektioner med almindelige virus kan have store 
konsekvenser for den smittede.
 
Janna Nissen forestiller sig, at hvis den fremtidige 
forskning peger i samme retning, vil det være et 
incitament for at kigge nærmere på behandling af 

mennesker med herpes, som måske skal behandles 
langt tidligere og mere intensivt, end man gør i dag.

Derudover kan forskningen også bruges til at gøre 
forskere klogere på de molekylære mekanismer, 
der ligger bag udviklingen af psykiske sygdomme.

”Det kan jo være, at vi konkluderer, at det nok godt 
kan betale sig at forsøge at behandle mennesker 
med herpes tidligt, inden virussen laver skader på 
hjernen og potentielt resulterer i psykisk sygdom,” 
siger Janna Nissen.

Immunforsvarets rolle i udvikling af psykiske 
sygdomme
Forskningsgruppens videre arbejde går da også i 
retning af at finde ud af mere omkring samspillet 
mellem mennesket, virus, hjernen og psykiske 
sygdomme.

Forskerne vil gerne undersøge forskellige 
biomarkører i kroppen blandt personer, der er 
smittet med herpesvirus. Formålet vil være at 
finde molekylære årsager til, hvorfor herpes hos 
nogle medfører øget risiko for udvikling af psykiske 
sygdomme, mens andre går fri.

Det Danske Bloddonorstudie har den store fordel, at 
der gemmes en blodprøve fra alle tidligere blod- 
donationer, og dermed kan forskerne gå tilbage i tid-
en og undersøge blodet for forskellige biomarkører.

”Måske afhænger det hele af immunforsvaret, som 
blandt nogle mennesker holder virus i skak, mens 
det ikke gør hos andre. Forhåbentlig kan vores 
opdagelser være brikker i at forstå mekanismerne 
bag psykisk sygdom,” siger Janna Nissen.

Artiklen ”Herpes simplex virus type 
1 infection is associated with suicidal 
behavior and first registered psychiatric 
diagnosis in a healthy population” er udg-
ivet i Psychoneuroendocrinology. Flere 
af forfatterne er ansat på Novo Nordisk 
Foundation Center for Protein Research, 
Københavns Universitet.
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Hjernens frygtcenter 
regulerer også om vi 
bliver sultne
Amygdala er området af hjernen, der håndterer 
frygt hos mennesker. Nu viser ny forskning, at den 
også spiller en rolle i at regulere vores appetit. Det 
sker gennem et samspil mellem et af immunsy- 
stemets vitale signalstoffer og et af stofskiftets 
vigtigste hormoner. Mus uden immunstoffet bliv-
er stærkt overvægtige. Udover at bidrage til viden 
om samspillet mellem hjerne og tarmsystem er 
den ny viden særlig vigtig for at behandle men-
nesker med autoimmune sygdomme.

Af Morten Busch

signalstoffer – cytokinerne – bemærkede de, at 
mus, der manglede cytokinet IL-6 blev stærkt 
overvægtige.

”Da vi sprøjtede IL-6 ind i musene, der manglede 
det, skete der ikke umiddelbart noget – indtil vi prø-
vede at sprøjte det ind i hjernen. Det hjalp. Musene 
blev normalvægtige. Siden da har vi forsøgt at 
forstå, hvorfor IL-6 er forbundet med fedme hvis 
det udskilles fra fedtvæv ind i blodet, mens at 
sprøjte det ind i hjernen indenfor blod-hjerne-bar-
rieren er med til at forebygge overvægt. Vores nye 
resultater viser altså, at en del af denne effekt skal 
findes i hjernens amygdala.”

At sult blandt andet reguleres i amygdala er ikke 
nyt. Heller ikke at hormonet GLP-1 spiller en rolle. 
Forskerne ønskede derfor at afgøre, om GLP-1 
og IL-6 faktisk spiller sammen, og det viste sig, at 
samspillet er endog meget tæt.

”De binder til de samme neuroner, så de påvirker 
givetvis hinanden. Præcis hvordan ved vi endnu 
ikke. Tilsyneladende kan IL-6 ikke bevæge sig 
over barrieren mellem hjerne og blodbane. Det 
kan derimod GLP-1, og tilsyneladende inducerer 
GLP-1 et IL-6-signal, men det er endnu for tidligt 

at konkludere noget om den videre signalering. 
Sikkert er det dog nu, at samspillet mellem GLP-1 
og IL-6 i amygdala har en stor effekt på appetit og 
stofskifte,” forklarer Fredrik Anesten fra Institute 
of Neuroscience and Physiology ved Göteborg 
Universitet i Sverige.

Autoimmun overvægt
Selv om flere studier skal til før forskerne kan 
afklare, hvordan hormonet GLP-1 og immun-
signalet IL-6 interagerer i hjernens amygdala og 
dermed er med til at styre vores lyst til mad, så 
er der allerede åbenlyse konsekvenser af det 
nye fund i behandlingen af især mennesker med 
autoimmune sygdomme.

”I dag behandles mennesker med autoimmune 
sygdomme med forskellige typer af medicin, der 
dæmper deres symptomer. Det er dog åbenlyst fra 
vores studie, at man skal passe rigtig meget på med 
at dæmpe signalerne for IL-6, da det kan voldsomt 
påvirke disse patienters metabolisme og dermed 
øvrige helbred,” forklarer Fredrik Anesten.
Nogen generel medicinsk behandling med 
IL-6 mod overvægt er formentlig heller ikke en 
mulighed for nu. Signalstoffet har nemlig vidt 
forskellige effekter i henholdsvis hjernen og resten 

Artiklen “Interleukin-6 (IL-6) in the central 
amygdala is bioactive and co-localized 
with glucagon-like peptide-1 (GLP-1) 
receptor” er udgivet i Journal of Neuroen-
docrinology. Karolina P. Skibicka er med-
forfatter og modtog i 2013 støtte af Novo 
Nordisk Fonden til projektet ”Can GLP-1 
modify reward behaviour and circuitry to 
reduce reward cravings? Answers from 
rodents and men in health and disease”.

af kroppen. Mens IL-6 i hjernen altså kan dæmpe 
sult og føre til vægttab, denne effekt er mindre 
indlysende andre steder i kroppen.

”IL-6 findes ofte i fedtvævet sammen med andre af 
immunsystemets inflammatoriske signalstoffer, som 
fx tumornekrosefaktor-alfa, og sammen har de en 
ødelæggende effekt på vores stofskifte, som står i 
skarp modsætning til effekten af IL-6 sammen med 
GLP-1. Derfor er vi nødt til at forstå IL-6 og dens 
samspil bedre, før vi kan bruge det i behandlings- 
øjemed,” konkluderer John-Olov Jansson.

Mens kun få nok sætter spørgsmålstegn ved hjern-
ens betydning for, om vi føler sult, stiller forsknin-
gen i disse år skarpt på det modsatte: om signaler 
fra vores tarmsystem kan overtage styringen af 
sult. Interaktion mellem hjernesignaler, tarmhor-
moner og ikke mindst bakterierne i vores krop 
kan vise sig vigtig i at forstå fedmeepidemien, der 
hærger verden. Forskere har nu afsløret, at et kendt 
tarmhormon i samspil med et af immunsystemets 
signalstoffer påvirker det lille frygtcenter i hjernen 
kaldet amygdala, og at interaktionen kan spille en 
rolle i, om vi bliver overvægtige eller ej.

”Mus der mangler interleukin-6 (IL-6) bliver stærkt 
overvægtige, men hvis man sprøjter stoffet ind i 
hjernen, bliver de normalvægtige igen. Vores forsøg 
viser, at det skyldes en væsentlig regulering i amyg-
dala via et samspil mellem hormonet glucagon-like 
peptide-1 (GLP-1) og et af immunsystemets meget 
vigtige signalstoffer, IL-6. Det er særlig vigtig viden, 
når man behandler mennesker med autoimmune 
sygdomme, så man passer på ikke at dæmpe 
IL-6-signalet så meget, at patienterne bliver 
overvægtige,” forklarer professor John-Olov Jans-
son fra Institute of Neuroscience and Physiology 
ved Göteborg Universitet i Sverige.

Et tæt samspil
Sporet til fundet skal findes helt tilbage i 2002, 
hvor de svenske forskere offentliggjorde et be-
mærkelsesværdigt studie i Nature Medicine. Da de 
var ved at undersøge, hvad der sker med mus, når 
de mangler nogle af immunsystemets væsentlige 
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Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk

Forskere kæmper mod dødelige sygdomme forårsaget af diabetes
Nyresygdomme slår hvert år titusindvis af diabetikere ihjel på verdensplan. 
Danske forskere undersøger blodet, i urinen og i tarmene for at finde måder at 
bremse denne dødsensfarlige følgekomplikation. 

Personer med diabetes skal inddrages mere i håndtering af egen sygdom 
Personer med type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme bør inddrages 
mere aktivt i de gruppesessioner, de tilbydes af sundhedsvæsenet, mener for-
sker. Sundhedsprofessionelle har viljen til at omstille sig til en mere personcen-
treret tilgang, men det viser sig at være svært at implementere i praksis.

Rod i tarmene kan øge risikoen for depression og bipolar sygdom
Dansk tvillingestudie viser, at tarmbakteriesammensætningen kan spille en 
væsentlig rolle i risikoen for at udvikle sindslidelser som depression og bipolar 
sygdom. Forskningen viser også, at mennesker med depression ser ud til at 
have færre af nogle specifikke tarmbakterier, som normalt er koblet sammen 
med generel sundhed. Endelig peger forskningen på, hvorfor nogle mennesker 
har højere risiko for at udvikle depression eller bipolar sygdom. 

Uventede løsninger på en af kroppens største udfordringer 
Hvis tendensen fortsætter, vil kroniske metaboliske sygdomme som diabetes, 
hjerte-kar-sygdomme, kræft og kronisk respiratorisk sygdom inden for 25 
år reducere den globale økonomiske produktion med 50 %. Modtageren af 
EASD-Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence 2018, Gökhan 
Hotamisligil, har viet sit liv til at finde potentielle løsninger på denne globale 
trussel.

indhold
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Fedme i barndommen
øger risikoen for 
tyktarmskræft 
som voksen
Fedme i barndommen bliver i voksenlivet efterfulgt af øget risiko for tyktarmkræft, 
men ikke endetarmskræft, viser dansk studie. Dog kan den øgede risiko forhindres 
ved vægttab, ligesom voksne overvægtige har mindre risiko for tyktarmskræft, hvis 
de ikke har været overvægtige hele livet. Samfundet kan også spare penge ved at 
sætte tidligt ind mod fedme, siger forsker.

Af Kristian Sjøgren

»Man har længe kendt til, at fedme øger risikoen 
for tyktarmskræft, men det nye i dette studie er, at 
vi kan se, at børnefedme også øger risikoen,« siger 
Thorkild I. A. Sørensen.

Årsagen til sammenhængen mellem overvægt og 
tyktarmskræft er ukendt
Forskere kender endnu ikke til årsagssammenhæn-
gen mellem fedme og udviklingen af tyktarmskræft, 
men Thorkild I. A. Sørensen spekulerer i, at fedme 
leder til ændringer i stofskiftet, som kan have en 
effekt på cellerne i tyktarmen. Det kan dreje sig om 
hormonelle ændringer, hvilket øger risikoen for 
kræftfremkaldende mutationer. Mere specifikt kan 
det dreje sig om hormonelle ændringer, der kan 
påvirke slimhinderne i tyktarmen. Teorien kan også 
forklare forskellen på risikoen for at udvikle kræft i 
tyktarmen og endetarmen.

»Der er stor forskel på tyktarmen og endetarmen. 
Indholdet i tyktarmen kan spille en rolle, og her kan 
der være et samspil, der kan lede til udviklingen af 
kræft. Dette er ikke gældende i endetarmen, som 
normalt kun er i kontakt med tarmindholdet ved 
afføring,« forklarer Thorkild I. A. Sørensen.

Vedvarende fedme øger risiko for tyktarmskræft 
mest
Som opfølgning på studiet i European Journal of 
Epidemiology har forskerne lavet endnu et studie, 
hvor de har undersøgt, hvordan ændringer i BMI 
gennem barndommen og ind i voksenlivet påvirker 
risikoen for at udvikle tyktarmskræft. Dette studie er 
offentliggjort i International Journal of Obesity.

I studiet har forskerne sammenholdt data fra 
skolejournalerne i perioden 1930 til 1972 med 
sessionsdata. På den måde kunne de se, hvordan 
65.000 drenge ændrede BMI gennem 3 nedslags- 
punkter i deres liv: Som syvårige, som tretten- 
årige og som cirka tyveårige.

Blandt de 65.000 drenge udviklede 751 tyktarms- 
kræft i voksenlivet. Forskerne fandt, at risikoen for 
at udvikle tyktarmskræft var næsten tre gange hø-
jere blandt mænd, der havde været overvægtige 
som både syvårige, trettenårige og i sessions- 
alderen i forhold til normalvægtige. Derimod 
forsvandt den forøgede risiko næsten helt, hvis 
drengene enten tabte sig fra trettenårsalderen til 
sessionsalderen, eller hvis de først blev overvæg-
tige ved sessionsalderen, men var normalvægtige 
i barndommen.

»Det er et meget vigtigt budskab, at den lang-
varige overvægt ser ud til at være den udløsende 
faktor for forøget risiko for tyktarmskræft. Kommer 
man af med overvægten, forsvinder risikoen, eller 
hvis man først bliver overvægtig senere i livet, 
men ikke er det i barndommen, er der heller ikke 
nogen sikker forøget risiko,« siger Thorkild I. A. 
Sørensen.

Forskningsresultat bør lede til indgreb mod 
børnefedme
Ifølge Thorkild I. A. Sørensen er der fire aspekter 
af det nye forskningsresultat, der er værd at tage i 
betragtning:

• For det første håber han på, at forskningsre-
sultaterne vil inspirere andre forskere til at gå 
dybere ned i emnet og hjælpe med at finde 
de årsager til udvikling af tyktarmskræft, der er 
forbundet med overvægt. 

• For det andet peger studierne på noget, der skal 
undersøges nærmere, nemlig at der kan ske 
noget under udvikling af overvægt i barndom-
men, som øger risikoen for at udvikle forskellige 
kræftformer som voksen, hvis man ikke kommer 
af med overvægten i tide. 

• For det tredje kan forskningen konkret påvise, 
hvilke store helbredsmæssige konsekvenser 
overvægt har hos børn. Det bør derfor være på 
den sundhedspolitiske dagsorden. 

• For det fjerde er det ikke gratis, når folk udvikler 
forskellige kræftformer, og derfor kan en tidlig 
indsats mod fedme blandt børn utvivlsomt blive 
en økonomisk gevinst på den lange bane – også 
på grund af de mange andre omkostningstunge 
følgetilstande som eksempelvis hjertekarsyg-
domme og diabetes.

»Det kan potentielt set være klart bedre for be-
folkningen og meget billigere at behandle børn for 
overvægt - eller endnu bedre forebygge overvægt 
- end det kan blive at skulle behandle dem for de 
mange følgesygdomme senere i livet. Derfor vil det 
klart være bedst, hvis vi kan sætte ind tidligt i livet,« 
siger Thorkild I. A. Sørensen.

Artiklen “Childhood body mass index and 
height in relation to site-specific risks of 
colorectal cancers in adult life” er udgivet i 
tidsskriftet European Journal of Epidemi-
ology. Professor Thorkild I.A. Sørensen, 
der er tilknyttet Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research, er 
medforfatter på begge artikler. 

Forskere har længe kendt til sammenhængen 
mellem overvægt og øget risiko for udvikling af 
forskellige kræftformer, herunder tyktarmskræft. 
Et dansk studie viser, at denne risiko ikke bare 
gælder overvægtige voksne, men også børn. Per-
soner, der har været svært overvægtige som børn, 
har nemlig øget risiko for at udvikle tyktarmskræft 
som voksne. Samtidig er der en lineær sammen-
hæng mellem fedme i barndommen og risikoen 
for at udvikle tyktarmskræft, således at højere 
BMI leder til højere risiko. Studiet viser også, at 
der ingen forskel er mellem drenge og piger, når 
det gælder den forøgede risiko for at udvikle 
tyktarmskræft.

»Vi taler ikke om en dramatisk stigning i risikoen 
for at udvikle tyktarmskræft, eller at det er sikkert, 
at man udvikler tyktarmskræft, fordi man har 
været overvægtig som barn. Men vi finder en 
statistisk forøget risiko på i omegnen af 20 pct.,« 
fortæller en af forskerne bag studiet, professor 
Thorkild I. A. Sørensen fra Novo Nordisk Fondens 
Metabolismecenter ved Københavns Universitet.
Studiet er offentliggjort i det videnskabelige tids- 
skrift European Journal of Epidemiology.

260.000 danske børn med i undersøgelse
I studiet har forskerne sammenlignet data for BMI 
fra skolejournaler for perioden 1930 til 1972 med 

tilfælde af tyktarms- og endetarmskræft fra de 
danske patientregistre. I alt er data fra 260.000 
danskere inkluderet i studiet, hvoraf hhv. 2.676 og 
1.681 udviklede tyktarms- eller endetarmskræft 
som voksne.

Da forskerne sammenholdt børnenes BMI med 
risikoen for at have udviklet de to kræftformer, 
fandt de, at overvægtige børn senere i livet havde 
højere risiko for at udvikle tyktarmskræft, men 
ikke endetarmskræft. Risikostigningen var på cirka 
20 pct., og det skal sammenholdes med, at cirka 
1 ud af 1.000 voksne i undersøgelsesgruppen 
udviklede tyktarmskræft.
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Forskning afslører, 
hvordan motion 
kan holde os raske
Motion og muskeltræning er godt for meget. De forebygger kræft og hjerte-kar-
sygdomme og, hos personer med type 2-diabetes, stabiliserer de blodsukkeret. 
Derfor har forskere i årtier forsøgt at forstå, hvad der gør træning så gavnligt. Ny 
forskning afdækker de molekylære mekanismer, og håbet er, at mennesker der har 
vanskeligt ved at træne i fremtiden vil kunne stimuleres kunstigt, så de alligevel kan 
nyde godt af de mange nyttige sundhedseffekter.

Af Morten Busch

Pulsen stiger, sveden drypper og åndedrættet bliv-
er kort. Selv om motion er hårdt, ved vi, at det også 
er godt, men hvorfor er uklart. Forskere har i årtier 
prøvet at forstå de molekylære mekanismer, som 
fremkalder store metaboliske reaktioner i muskler, 
der er med til både at optimere atletiske præstation 
og forebygge og behandle aldrings- og livsstilsrela-
terede sygdomme, som fx type 2-diabetes.

”Personer med type 2-diabetes får ikke som 
andre raske hjælp fra insulin til at optage glukose 
fra blodet ind i musklerne. Hvis de dyrker motion 
bliver glukose alligevel optaget via transport-
proteinet glukose transportør type 4 (GLUT4). Det 
er dog først med vores nye eksperimenter, at vi er 
begyndt at forstå, hvordan muskelsammentræk-
ninger stimulerer den transport. Nu håber vi at 
kunne finde en metode til at stimulere de samme 
mekanismer kunstigt, så vi kan hjælpe de men-
nesker, der ikke fysisk har mulighed for at træne,” 
forklarer forskningsgruppeleder Thomas E. Jensen, 
der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på 
Københavns Universitet.

Afgørende link til sundhedseffekter
Forskere har været på en lang og kompliceret jagt 
på de mekanismer, der giver motion det samme 
stabiliserende effekt på blodsukkeret som insulin 
hos type 2-diabetikere. I mere end 60 år har 
forskere forsøgt at forstå, hvordan glukose bliver 
transporteret ind i musklerne, da det er afgørende 
for at holde blodsukkeret nede. Hos personer 
uden diabetes hjælper insulin til i processen, men 
hos mennesker med diabetes, hvor enten insulin 
ikke virker optimalt (insulinresistens) eller kroppen 
ikke producerer nok, har musklerne brug for andre 
mekanismer.

”Vores mål var derfor at prøve at forstå den insulin-
uafhængige transport af glukose ind i musklerne via 
GLUT4: det vil sige, hvordan brugen af musklerne i 
den intakte organisme under fysisk aktivitet stimul-
erer denne transport. Det har været vist i laborato-
rieforsøg på muskelfibre dyrket udenfor kroppen, at 
frie iltradikaler – reaktive iltforbindelser – er vigtige 

signaler til at øge transporten, men om det også er 
tilfældet når muskler sidder i deres rette element 
inde i kroppen, og hvor de frie iltradikalerne kom-
mer fra, har været svært at undersøge rent teknisk.”

Forskerne brugte derfor nye teknikker til at 
undersøge mekanismerne i mus og mennesker. 
Ved at kombinere avanceret mikroskopi, genetiske 
biosensorer, genmodificerede musemodeller og 
muskelbiopsier fra mennesker, lykkedes dem for 
første gang at undersøge sammenhængen mellem 
glukoseoptagelsen i musklerne og de forskellige 
formodede kilder til produktionen af frie iltradikaler 
under muskelarbejde, svarende til en løbetur på 
20–30 minutter i rask tempo.

”Vi især fokuserede på NADPH oxidase 2 
(NOX2)-enzymet, som netop producerer de frie 
iltradikaler. Motion øgede iltradikal produktion 
via NOX2 i både mus og mennesker, og da vi 
fjernede NOX2 i mus, mistede musene samtidig de 
positive effekter af motion på glukoseoptagelsen. 
Så i forbindelse med moderat fysisk aktivitet er 
NOX2-enzymet umiddelbart den primære kilde til 
produktionen af de frie iltradikaler der er nødvendi-
ge for at transportere glukose ind i muskelcellerne.”

Frie iltradikaler skal tæmmes
Det lykkedes endda forskerne at fastslå endnu 
flere detaljer omkring de præcise molekylære 
mekanismer som producerer de gavnlige effekter 
af motionen på stabilisering af blodsukkeret. 
Eksempelvis at NOX2-enzymet kun fungerer ved 
tilstedeværelsen af to andre proteiner, Rac1 og 
p47phox, og denne viden kan vise sig at være 
nøglen til at gøre den ny forskning anvendelig.

”Hvis vi skal lære at forstå hvorfor og især at simul-
ere hvordan fysisk aktivitet hjælper mennesker 
med diabetes, hjerte-kar-sygdomme eller kræft, er 
vi nødt til at forstå de helt små detaljer. De bliver 
afgørende, når vi skal finde målene for fremtidige 
lægemidler, så vi kan hjælpe mennesker, der ikke 
har mulighed for at dyrke motion med alligevel at få 
de gavnlige effekter af motionen.”

“Cytosolic ROS production by NADPH 
oxidase 2 regulates muscle glucose up-
take during exercise” er udkommet i Na-
ture Communications. Thomas E. Jensen 
modtog i 2015 støtte fra Novo Nordisk 
Fonden til projektet ”Understanding skel-
etal muscle plasticity in health and dis-
ease” og har i 2019 modtaget bevillinger 
fra Det Frie Forskningsråd og Det Danske 
Diabetesakademi bevilling til at videreføre 
sin forskning.

Hvis målene som fremtidige lægemidler er rettet 
imod spiller en for central rolle i kroppen, er det 
nemlig muligt, at lægemidlerne ikke kun har de 
positive effekter men også andre negative bivirk-
ninger. Eksempelvis ved forskere allerede i dag, 
at produktionen af de samme frie iltradikaler, der 
gavner tilpasninger til fysisk aktivitet, er kronisk 
forhøjede blandt mennesker med en række 
sygdomme. Her kan de frie iltradikaler gøre skade 
på celler og ligefrem ødelægge dem, hvis de ikke 
tæmmes i kroppen.

”Hormese er et koncept hvor en mindre stress-på-
virkning, her i form af stigningen i frie iltradikaler 
under motion, udløser en række sundhedsmæssigt 
gavnlige tilpasninger, mens overproduktion af il-
tradikaler – oxidativt stress – medvirker til en række 
sygdomme og måske endda aldring. Det sidste er 
jo grunden til at mennesker spiser antioxidanter, 
der eliminerer frie iltradikaler. Sjovt nok styrker 
regelmæssig motion også mange af kroppens egne 
antioxidant-mekanismer, hvilket gør kroppen mere 
modstandsdygtig overfor oxidativt stress. Det nye 
er, at vi nu kan skelne imellem de forskellige kilder 
til frie iltradikaler i muskelceller inde i kroppen i ste-
det for bare at se på hele cellen. En mere detaljeret 
forståelse er et vigtigt skridt på vejen til en funda-
mental forståelse hvordan de frie iltradikalernes 
bidrag til sundhed og sygdom og vil måske på sigt 
muliggøre udviklingen af lægemidler der stimulerer 
nogle af de positive effekter af motion.”

”Hvis vi skal lære at forstå hvorfor og især at simulere hvordan fysisk 
aktivitet hjælper mennesker med diabetes, hjerte-kar-sygdomme eller 
kræft, er vi nødt til at forstå de helt små detaljer.” 

Thomas E. Jensen
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Gravide kvinder 
bliver mere og mere 
overvægtige
Ny dansk forskning viser, 
at gravide kvinders BMI 
(body mass index) bliver 
højere år for år. Samtidig 
bliver deres nyfødte 
børn større, hvilket øger 
børnenes risiko for selv at 
blive overvægtige. Forsker 
trykker på alarmknappen.

Af Kristian Sjøgren

Samtidig har overvægtige kvinder højere risiko 
for at opleve alle former for graviditetsproblemer, 
herunder svangerskabsforgiftning, og så har de 
tit problemer under fødslen, hvor barnet ofte skal 
fødes med kejsersnit, kop eller tang.

”Når vi nu ved, at det er forbundet med så mange 
problemer at være overvægtig under graviditet-
en, er det skræmmende at se, at gravide danske 
kvinder bliver mere og mere overvægtige år for år. 
Desværre gælder det ikke kun de gravide, for det 
er et problem, som gennemsyrer hele samfundet,” 
fortæller én af forskerne bag det nye studie, Per 
Ovesen, der er fødselslæge ved Aarhus Universi-
tetshospital og professor ved Aarhus Universitet.

Det nye studie er for nylig offentliggjort i det viden-
skabelige tidsskrift Acta Obstetrica Gynecologica 
Scandinavica.

Overvægtige gravide føder overvægtige babyer
I studiet har forskerne brugt data fra Det Medicin-
ske Fødselsregister over fødsler i Danmark fra 2004 
til 2012. I perioden registreredes data fra 572.321 
fødsler, hvilket svarer til 99,8 procent af alle fødsler. 
Procentdelen af overvægtige gravide steg fra 31,9 
procent i 2004 til 34,2 procent in 2012, mens pro-
centdelen af svært overvægtige gravide steg fra 11,0 
procent til 12,8 procent.

”Det er voldsomme stigninger, men de ligger på 
linje med den generelle tendens i samfundet, som 
jo desværre er, at flere og flere af os bliver overvæg-
tige,” forklarer Per Ovesen.

Problemet med at være overvægtig under 
graviditeten er, at det ikke fører noget godt med 
sig. Når moren er overvægtig og overspiser under 
graviditeten, bliver barnet også større, men det gør 
den fødekanal, som barnet skal igennem under 
fødslen, ikke. Nogle børn bliver simpelthen for stort 
til at kunne blive født på den naturlige måde.

”Vi har desværre fået skabt en trend, hvor tykkere 
mødre føder tykkere børn, som så selv bliver til 
tykke mødre, der igen føder endnu tykkere børn. 
Det er rigtig skidt,” siger Per Ovesen.

Tager mere på for hver graviditet
Per Ovesens forskning viser også, at jo flere børn en 
kvinde føder, des mere udtalt bliver problemet.

Kvinder tager naturligt på under graviditeten, men 
desværre vender kun få tilbage til det vægtmæssige 
udgangspunkt. Det vil sige, at jo flere børn de føder, 
des mere overvægtige bliver de.

”I grelle tilfælde tager en kvinde måske 20 kilo på 
per graviditet, men taber kun 10 kilo efterfølgende. 
Den går ikke. Kvinderne skal tilbage til deres tid- 
ligere vægt efter de føder. Hvis kvinder føder måske 
tre børn, det betyder, at de henover tre graviditeter 
kan ende med at tage op til 30 kilo på, og det er 
usundt,” siger Per Ovesen.

Flere fødsler øger risiko for type 2-diabetes
Kobler man det nye forskningsresultat sammen 
med anden forskning fra Per Ovesens gruppe, 
bliver problemet endnu mere åbenlyst.

Et andet studie fra forskergruppen har nemlig vist, 
at jo flere børn en kvinde føder, des større bliver 
hendes risiko for at udvikle type 2-diabetes. Det 
sker simpelthen, fordi kvinderne tager på under 
hver graviditet uden at tabe sig efterfølgende, og 
fedme er uløseligt koblet til risikoen for at udvikle 
forskellige metaboliske sygdomme.

Den samme risiko følger med til den næste gene- 
ration.

Normalt bliver kvinder insulinresistente, når de er 
gravide. Det svarer til en mild form for diabetes.

Moderkagen sørger for at gøre gravide kvinder 
insulinresistent, for at hun ikke selv optager suk-
kerstoffer i den mad, hun spiser, men at de i stedet 
bliver tilført fostret.

Denne evolutionære mekanisme gav rigtig god 
mening for 10.000 år siden, hvor der ofte var man-
gel på føde, og spædbørnsdødeligheden var høj. 
I dag giver mekanismen bare tykke babyer, fordi 
mange gravide kvinder spiser mere, end de selv og 
deres ufødte barn har brug for.

”Det er rendyrket evolutionsteori, og det var rigtig 
godt dengang, men nu er det til gengæld rigtig 
skidt,” siger Per Ovesen.

Kvinder skal amme for at smide kiloene
Tendensen i hele verden er, at mennesker bliver 
mere og mere overvægtige, og mens problemet er 

stort i Danmark, er det endnu større i mange andre 
lande. USA og Mexico er måske de mest oplagte 
eksempler på lande, som virkelig kæmper med en 
galoperende fedmeepidemi.

For at knække epidemien er der ifølge Per Ovesen 
behov for nogle tiltag, der kan være med til at 
bryde den onde cirkel af overvægtige mødre, som 
føder overvægtige børn.

Her er det vigtigt, at gravide kvinder bliver oplyst 
om, at de skal tilbage til deres udgangspunktsvægt 
efter en fødsel og ikke acceptere, at de nu er blevet 
5 eller 8 kilo tungere. Næste gang de bliver gravide, 
tager de måske bare endnu mere på, og i sidste 
ende betaler deres børn prisen ved at viderebringe 
morens arv til deres børn i form af overvægt.

”Den bedste måde at tackle det her på som kvinde 
er ved at amme. Når kvinder ammer, forbrænder 
de store mængder energi, og de producerer mælk, 
som også tager energi ud af dem og putter det 
ind i deres nyfødte børn. Derudover drejer det sig 
om ikke at sidde på sofaen og spise usundt, men i 
stedet om at komme ud og gå nogle lange ture, så 
man kan få kroppen tilbage i form og klar til at blive 
gravid endnu en gang,” fortæller Per Ovesen.

Heldigvis har Per Ovesens forskning vist, at gravide 
med den rette information hurtigt bliver moti-
veret, når det gælder deres ufødte barns helbred. 
Derfor er det lettere for dem at leve sundt under 
graviditeten.

Desværre falder korthuset lidt sammen efter fødslen, 
hvor de skal tage vare på sig selv og smide de over-
flødige kilo. Den del kæmper mange stadigvæk med.

Artiklen “Associations between parity and 
maternal BMI in a population-based co-
hort study” er publiceret i Acta Obstetrica 
Gynecologica Scandinavica. Per Ovesen 
modtog i 2015 støtte fra Novo Nordisk 
Fonden til projektet ”Overvægt, diabetes 
og graviditet. Effekten på fødsels- og 
graviditetsforløb samt moder og barns 
risiko for senere i livet at udvikle overvægt 
og type 2-diabetes”.

Gravide danske kvinder bliver år for år mere og 
mere overvægtige. Procentdelen af gravide danske 
kvinder med et BMI (vægt i kg/(højde i meter)2) 
over 25 før graviditeten, hvilket er grænsen for 
overvægt, steg til 34 procent i 2012. Procentdelen 
af svært overvægtige (BMI > 30) før graviditeten 
nåede 13 procent i 2012.

Når kvinder er overvægtige under graviditeten, føder 
de ofte overvægtige børn, og de børn har gennem 
hele livet selv en forhøjet risiko for at udvikle fedme. 
Det er en ond spiral, som i øjeblikket er uden ende.
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Hvis ikke du skyder, 
kan du aldrig score
For 30 år siden var det kun få forskere, der talte om tarmhormoner. I dag ser mange 
disse hormoner som byggestenene til udvikling af nye behandlingsmetoder, der kan 
udfordre de fedme- og diabetesepidemier, som hærger verden. Daniel J. Drucker 
har i 35 år undersøgt hormoners molekylære mekanismer og fysiologiske funktioner. 
Hans forskning har udredt deres biologiske virkningsmekanismer og har ført til flere 
opdagelser og udvikling af livsændrende behandlinger. For sine enestående bidrag 
til forskningen modtager han EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for 
Excellence 2019.

tid opbygge en forklaring og ultimativt ramme den 
translationelle jackpot. Et sådant scenarie er en af 
de største og mest givende belønninger, man kan få, 
når man arbejder med forskning inden for lægevi-
denskaben,” fortæller Daniel J. Drucker, Professor i 
Medicin ved University of Toronto og Senior Scien-
tist ved Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute på 
Mount Sinai Hospital i Toronto, Canada.

I dag er Drucker universelt anerkendt for sin 
forskning inden for GLP-1 og GLP-2’s fysiologi og 
farmakologi – og især for, med succes, at omsætte 
det videnskabelige grundlag til behandlingsterapier 
for mennesker med overvægt og diabetes gennem 
at udvikle DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4)-hæm-
mere og GLP-1-receptor-agonister. Dette arbejde 
ligger til grund for, at Daniel J. Drucker modtager 
EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for 
Excellence 2019.

Ikke plads inden for forskningsfeltet
Daniel J. Drucker er vokset op i et hjem, hvor man 
havde en fast tro på, at det kræver hårdt arbejde at 
lykkes i livet. Hans forældre overlevede Holocaust, 
og dette har ikke blot sat varige spor hos dem, 
men også hos Daniel, der, som konsekvens, aldrig 
har taget hverken livet, helbredet eller friheden 
for givet. Hans evige motivation udspringer af de 
muligheder for at udvikle sig, hans forældre gav 
ham i dåbsgave.

”Min far, Ernest, var i perioder involveret i opfin-
delser og patenter, lige fra solenergi og transport 
til konstruktion af fremtidens boliger i modulære 
enheder. Hans entreprenørånd betød, at jeg 
voksede op i et hjem, hvor det nogle gange gik helt 
fantastisk, mens vi andre gange var nødt til at flytte 
fra et dejligt hus til en lille lejlighed, fordi han var 
gået konkurs igen. Derfor endte jeg med at vælge 
en mere sikker karriere inden for medicin i stedet 
for i det private erhvervsliv.”

Daniel J. Drucker fik en MD-grad fra University 
of Toronto i 1980 og afsluttede sin uddannelse 
på Johns Hopkins Hospital, University of Toron-
to, Massachusetts General Hospital og endelig 
Harvard Medical School, hvor han – efter råd fra 
sine vejledere i Toronto – havde regnet med at 
skulle forske inden for problemer associeret med 
hormoner i skjoldbruskkirtlen. Men da han ankom 
til Harvard, fik han at vide, at der ikke var plads i 
laboratoriet til, at han kunne arbejde med skjold-
bruskkirtel-projekterne.

”Jeg fik at vide, at forskning i skjoldbruskkirtelhor-
moner ikke var mulig, så hvis jeg ville blive dér, 
måtte jeg i stedet fokusere på det nyligt klonede 
glukagon-gen og dets associerede hormoner. På 
dét tidspunkt var jeg ikke interesseret i dette felt, 
men jeg havde ingen andre muligheder og måtte 
bare give mig i kast med det.”

Et helt arsenal af inkretiner
Få år tidligere var der heldigvis sket et markant 
gennembrud inden for fordøjelsessystemets en-
dokrinologi. I dé år lå det primære fokus på insulin, 
iblandt de hormoner der sænker blodsukkeret, og 
det sekundære fokus på glukagon, der hæver blod-
sukkeret. Men i de tidlige 1980ere fik Joel Habener 
og Graeme Bells grupper sig en overraskelse, da de 
klonede og sekvenserede generne for glukagons 
forstadie, proglukagon.

”Genet indeholder to yderligere glukagonlignende 
sekvenser, der koder for to glukagonlignende 
peptider, som efterfølgende blev kendt som GLP-1 
og GLP-2. GLP-1 viste sig markant at øge udskillel- 
sen af insulin, så det gik ret hurtigt op for mig som 
endokrinolog, at dette spirende felt, jeg var landet i, 
havde et enormt potentiale.”

Da forskerne undersøgte det nærmere, viste 
det sig, at proglukagon-genet udtrykkes både i 
bugspytkirtlen, i tarmene og i hjernen. Selvom det 
proglukagon-protein, der skabes, er identisk i alt 
pattedyrvæv, er de frigjorte peptiders profil forskel-
lig alt efter vævstypen. I 1987 blev Daniel J. Drucker 
udpeget som Assistant Professor of Medicine ved 
University of Toronto efter at have afsluttet sin 
postdoc-uddannelse.

”Vi blev hurtigt interesseret i at undersøge, hvordan 
GLP-1 virker på vores appetit og energibalance, og i 

at forstå, hvad der sker med GLP-1’s virknings- 
mekanisme under udviklingen af diabetes og 
overvægt. Det stod os også klart, at inkretin-re-
ceptorer udtrykkes i mange forskellige vævstyper, 
hvor inkretin-virkningsmekanismerne endnu ikke 
var blevet ordentligt defineret.

Der skulle et giftigt firben til
Forskerne indså hurtigt, at der var et enormt 
potentiale i at kunne regulere GLP-1 og den for-
bundne peptid-aktivitet. Der var imidlertid et stort 
problem ved at bruge naturligt GLP-1 til behand- 
ling. Det er nemlig ikke særlig stabilt og bliver 
hurtigt nedbrudt af andre enzymer og renset ud 
af kroppen.

”I en sund og velfungerende krop er det ikke et 
problem for GLP-1-fysiologi, da GLP-1 produceres 
løbende, men hvis det skal bruges i behandlings- 
øjemed, skal det være meget mere stabilt. I en 
lang årrække lykkedes det derfor stort set ikke 
at udvikle GLP-1-behandling på trods af dets 
enorme potentiale, så selvom vi var sikre på, at 
det virkede, var vi begyndt at tvivle på, om nogen 
nogensinde ville kunne knække koden og udvikle 
effektiv GLP-1-medicin.”

Mere end et årti efter kom hjælpen fra en noget 
uventet kant. På Veterans Affairs Medical Center 
i Bronx forsøgte forskeren John Eng at udvikle 
en metode til at opdage nye hormoner. I sin 
søgen fandt han et interessant hormon i giften fra 
Gila-firbenet, der lever i det sydvestlige USA. Da 
han undersøgte giften for at påvise indholdet af 
hormoner, fik han sig lidt af en overraskelse. Ikke 
bare fandt han dét hormon, han ledte efter, men 
også et nyt: exendin-4. Og da han slog det op i en 
database, fandt han ud af, at det er meget lig det 
menneskelige GLP-1-hormon.

Af Morten Busch Alle kender til insulin – om ikke andet så af navn. 
Nævner man derimod inkretiner, er der nok 
færre, der nikker bekræftende. Selvom inkretiner 
som koncept blev fastlagt helt tilbage i 1932, gik 
de derefter i glemmebogen i mere end 50 år. I 
midt-1980erne var Daniel J. Drucker én af de 
pionerer, der genopvakte interessen i inkretinernes 
virkningsmekanismer, primært GLP-1 (glukagon-
lignende peptid-1). I dag har de to vigtige inkretiner, 
GLP-1 og GIP (gastrisk inhibitorisk polypeptid) 
udviklet sig til at være af afgørende betydning i 
udviklingen af nye behandlinger mod diabetes, 
hjerte-kar-sygdomme og fedme.

”Dengang var kun få forskere, som Joel Habener, 
Jens Juul Holst, Stephen Bloom og jeg, interesseret 
i inkretiner og beslægtede tarmhormoner. Selvom 
jeg var overbevist om, at de var vigtige, havde jeg 
ikke drømt om, at denne viden skulle blive omsat til 
en lang række nye terapier, der i dag hjælper men-
nesker med alvorlige stofskiftesygdomme. Men 
sådan er det inden for videnskab; hvis vi laver nok 
eksperimenter, og forskningen bliver uafhængigt 
bedømt af vore fagfæller, kan vi nogle gange over 

”Vi blev hurtigt interesseret i at undersøge, 
hvordan GLP-1 virker på vores appetit og energi-
balance, og i at forstå, hvad der sker med GLP-1’s 
virkningsmekanisme under udviklingen af diabe-
tes og overvægt.” 

Daniel J. Drucker



Med sin baggrund inden for medicin var Druck-
er bekendt med symptomerne på sygdommen 
korttarmssyndrom, hvor patienternes tyndtarme 
er så korte, at de har svært ved at absorbere væske 
og mad. Mange af disse mennesker har brug for at 
få livsopretholdende intravenøse infusioner hver 
eneste dag og har svært ved at leve et normalt liv, 
da de ofte hverken kan spise normalt eller bevæge 
sig særlig langt væk fra deres hjem.

”Vi undersøgte effekten af GLP-2 – først i dyr og 
senere i mennesker – og konstaterede, at det kunne 
genskabe nok funktionel tarm til at gøre en forskel. 
Med assistance fra et lokalt bioteknologiselskab 
lykkedes det os at udvikle det til en behandling, så 
patienter med korttarmssyndrom nu blot skal have 
en indsprøjtning med stoffet én gang dagligt. Mange 
af disse mennesker kan væsentligt reducere, eller 
endda holde helt op med, væskeinfusionerne og 
leve et stort set normalt liv. Det er magiske øjeblikke 
som dette, der gør, at forskere kan leve med de 
mange fejlskud og skuffende resultater i deres forsk-
ning ud fra devisen: hvis ikke du skyder, kan du aldrig 
score – og du skal skyde mange gange på mål.”

Beskytter mod hjerteanfald
I de efterfølgende år holdt inkretinerne gradvist 
deres indtog – i takt med at mere stabile varianter 
af GLP-1 dukkede op. Dette gjorde, at Daniel J. 
Drucker og hans kollegaers forskning skiftede fra 
at være lettere eksotisk til at blive genstand for en 
masse opmærksomhed inden for farmaceutisk 
forskning og kliniske undersøgelser. Druckers 
forskning var et centralt led i denne udvikling. Han 
demonstrerede, at GLP-1 stimulerer insulinse-
kretion, klonede cDNA (komplementær DNA) for 
GLP-1 i tarmene og hjernen, klonede firbens-cDNA 
som koder for exendin-4, skabte en cellelinje for at 
undersøge GLP-1-produktion og skabte muselinjer 
der ikke havde GLP-1-receptorer.

”Dét, der fangede min interesse ret tidligt, var 
– udover at forstå, hvordan GLP-1 kontrollerer 
glukose – hvor vigtigt det er at forstå, hvordan det 
produceres og virker forskellige steder i kroppen. 
Der er utrolig stor forskel på virkningen af GLP-1 
i forskellige vævstyper. Det gik for alvor op for 
os, hvor stort og komplekst dette felt inden for 
biologien er, da vi forsøgte at forstå, hvordan GLP-1 
virker i forskellige typer væv.”

Det kom Daniel J. Drucker til gode, at han arbej- 
dede på et stort universitetshospital med mange 
talentfulde forskere, deriblandt kardiologer. Sam-
men med kollegaer viste hans undersøgelser, at 
GLP-1 har yderligere en gavnlig effekt, der kan vise 
sig at være mindst lige så vigtig som dets effekt på 
diabetes og vægttab.

”Det gik op for os, at GLP-1 kan reducere udviklin-
gen af eksperimentel hjertesygdom, og vi satte os 
derfor for at forstå de underliggende mekanismer. 
Det viste sig, at aktivering af GLP-1-receptoren har 
en meget beskyttende effekt mod hjerteanfald.”

I starten af dette årtusind udførte Drucker meget 
grundige studier af hjertefrekvens, blodtryk, åre-
forkalkning, hjerteiskæmi, blodgennemstrømning 
og inflammationstilstande, der klargjorde det vi-
denskabelige grundlag for den beskyttende effekt, 
som inkretinerne har på hjertet.

”Selvom mange af de nye GLP-1-baserede læge-
midler var kendt for effektivt at nedsætte blodglu-
kose eller reducere kropsvægt, så har den positive 
kardiovaskulære effekt, som blev tydelig i store 
kliniske undersøgelser på mennesker, overrasket os 
alle. Lægemidlerne fører til en reduktion i antallet 
af hjerteanfald og slagtilfælde og et fald i døde-
ligheden ved hjerte-kar-sygdomme. GLP-1-be-
handling ser ud til at imødekomme inflammations- 

tilstande, diabetes, overvægt og kardiovaskulære 
komplikationer – alt i alt mange gode grunde til at 
bruge disse GLP-1-baserede lægemidler.”

Uventede forbindelser mellem inkretin-systemet 
og inflammation
I jagten på at forstå inkretinernes dynamik kastede 
Drucker i slutningen af 1990erne sin opmærk-
somhed på enzymet DPP-4, der nedbryder 
inkretin-hormoner. DPP-4-hæmmere var hurtigt 
kommet i søgelyset, da de kunne regulere såvel 
insulin- som glukagonniveauet i dyr og menne-
sker med type 2-diabetes. DPP-4 viste sig også at 
have en meget tæt og interessant forbindelse til 
inkretinerne, så Druckers gruppe – der arbejdede 
med DPP-4 knockout-mus og DPP-4-hæmmere – 
så straks potentialet og kastede sig over at prøve at 
forstå, hvordan enzymet virkede.

”Det blev påvist, at DPP-4 er en helt central 
regulator af både GIP, GLP-1 og GLP-2, da DPP-4 
spalter og inaktiverer disse hormoner. Vi og andre 
kollegaer identificerede derfor hurtigt DPP-4 som 
nøglen til at kontrollere nedbrydningen af de tarm 
inkretin-hormoner, der er ansvarlige for at regulere 
glukose. Ikke lang tid derefter udviklede medi- 
cinalindustrien en serie af DPP-4-hæmmere til at 
behandle mennesker med type 2-diabetes.”

Ved at hæmme DPP-4 kunne forskerne ikke over-
raskende forstærke virkningen af inkretiner, for ek-
sempel ved at forstærke GLP-1- og GIP-aktiviteten 
hos mennesker med type 2-diabetes. DDP-4 har 
dog en meget mere kompleks biologi, der rækker 
ud over regulering af glukose, og det er udbredt i 
mange forskellige vævstyper.

”DPP-4 udøver sine biologiske effekter via mange 
virkningsmekanismer. Det binder sig primært til 
cellemembraner, og det både signalerer inde i 
cellerne og fungerer samtidig som et kritisk moleky-
le til at inaktivere mange proteiner. Det viser sig dog 
også, at DPP-4 eksisterer i en opløselig form og har 
signalfunktioner mange steder i kroppen. Blandt 
andet har det stor indvirkning på vores immun-
system og kan virke uafhængigt af dets klassiske 
enzymaktivitet.”

DPP-4 er derfor endnu ét af de centrale links, 
forskere har opdaget, som mere og mere tydeligt 
forbinder immunsystemet og kroppens inflam-
mationstilstand med lidelser som overvægt, type 
2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

”Vore seneste undersøgelser har vist, at DPP-4-
hæmmere kan opregulere det opløselige DPP-4 
og potentielt virke proinflammatorisk i mange slags 
væv. Dette fund kan vise sig at have klinisk betydning 
på mange væsentlige områder, og vi håber at forstå 
vigtigheden af dette fund i dyr og mennesker.”

Pas på at pyramiden ikke bliver til sand
Druckers arbejde med GLP-1 og DPP-4 ved 
diabetes, GLP-1 ved overvægt og hjertesygdomme 
og GLP-2 ved korttarmsyndrom har ført til nye 
behandlingsmetoder med en højere succesrate 
end normalt inden for videnskab.

”Jeg plejer at beskrive forskning som at have gode 
dage lagt ind i dårlige måneder, hvor virkelig magi 
kun sjældent sker – og ofte med mange års mellem-
rum. Og hvis vi er virkelig heldige, kan vi – gennem 
et samarbejde med mange af vore kollegaer på uni-
versiteter og i virksomheder – kollektivt omsætte 
denne magi til en ny behandling, der kan hjælpe 
mennesker. Det meste af tiden lykkes forskere ikke 
med deres forehavende, og jeg betragter derfor 
vores succes som næsten usandsynligt heldig – at 
vi har været på det rette sted på det rette tidspunkt 
og fået mulighed for at gøre enestående observa-
tioner.”

Som en konsekvens af, hvor mere og mere vigtigt 
det er blevet at forstå det videnskabelige grundlag 
for disse nye behandlingsmetoder til mennesker, 
er Drucker for få år siden holdt op med dét, han 
ellers holder allermest af: at behandle patienter. 
I stedet har han fuldt ud helliget sig jagten på 
endnu bedre behandlingsmetoder og på at forstå, 
hvordan peptidhormonerne fungerer helt ned i 
detaljen. For ham står det i dag stadig klarere, at 
disse hormoner spiller en vigtig rolle rigtig mange 
steder i kroppen og ikke kun påvirker blodsuk-
ker-reguleringen, men også kropsvægt, hjerte-kar-
systemet, immunsystemet og centralnervesy- 
stemet. Mange er overbevist om, at forskningen på 
dette felt er essentiel for, at der kan udvikles nye 
behandlinger til stofskiftesygdomme.

”Jeg er sikker på, at vi i de kommende år – sam-
men med vore kollegaer – vil gøre fremskridt og 
komme nærmere en forløsning af det enorme 
potentiale, som peptidterapierne har. Forhåbentligt 
vil der komme en stadig strøm af gode nyheder 
til mennesker med diabetes, hjertesygdomme og 
leversygdom – og måske endda for mennesker 
med langsomt fremadskridende, uhelbredelige 

sygdomme i centralnervesystemet, som fx Parkin-
sons sygdom og Alzheimers sygdom. Mere potente 
lægemidler vil blive udviklet, og de vil også komme 
i en langtidsvirkende form, og det vil betyde, at 
mennesker med diabetes ikke behøver at tjekke 
deres blodglukose så ofte eller regelmæssigt at 
justere på den dosis medicin, de tager. De vil blot 
skulle tage lægemidlerne én gang om ugen, måske 
kun én gang hver måned eller blot nogle få gange 
årligt, hvorved de opnår en nemmere, mere effektiv 
og mere sikker behandling.”

På trods af den moderne videnskabs enorme 
potentiale mener Daniel J. Drucker, at ansvarlig 
videnskab bør udføres omhyggeligt og ikke ved, at 
man overdriver eller offentliggør sine nye resultater, 
før man er helt sikker på, at de er vigtige og valide. 
Faktisk er Drucker overbevist om, at en del af 
hans succes kan tilskrives, at han gennem hele sin 
karriere har stillet meget strenge kvalitetskrav til sin 
videnskabelige produktion.

”Vi skal være meget, meget omhyggelige med 
at gøre det på den rigtige måde. For mig har det 
vigtigste altid været at sikre mig, at mine forsøgs-
resultater nemt har kunnet blive gentaget, og at de 
konklusioner, jeg drager, er så korrekte som muligt. 
De videnskabelige tidsskrifter vil altid gerne bringe 
sensationelle og nyskabende resultater med en 
’wow’-effekt , og dette kan indirekte tilskynde nogle 
forskere til at fremhæve visse aspekter af deres 
resultater, som måske ikke er helt så solide, som de 
gerne ville have, de var. Jeg synes derfor, at det er 
utrolig vigtigt at minde sig selv om, at videnskab, 
som kan holde i mange år, er ligesom en pyramide. 
Hver eneste nye forskningsartikel bør være som en 
symbolsk mursten, der danner fundamentet for de 
næste mursten ovenpå. Men hvis ikke du sikrer dig, 
at dine mursten har den nødvendige kvalitet, kan 
pyramiden i stedet blive forvandlet til et sandslot, 
der alt for nemt falder sammen.”

Artiklen ”The ascending GLP-1 road from 
clinical safety to reduction of cardiovascu-
lar complications” er udgivet i tidsskriftet 
Diabetes. Daniel J. Drucker modtag-
er EASD–Novo Nordisk Foundation 
Diabetes Prize for Excellence 2019 på 6 
millioner kroner for sit enestående bidrag 
til en større forståelse af diabetes.
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”Den store forskel er, at exendin-4 er meget mere 
stabilt, og det skulle vise sig at blive et vigtigt gen-
nembrud i behandling med GLP-1. Senere testede 
medicinalindustrien stoffet og videreudviklede 
syntetisk exendin-4 til lægemidlet exenatid, 
men det var Engs tro, passion og grundighed, 
der gjorde forskellen i udviklingen af det. Der er 
brug for ildsjæle som Eng til at skabe de store 
forskningsgennembrud, men det er mindst lige så 
vigtigt, at der er nogen, der overvejer, om vi kan 
bruge det her til noget.”

Korttarmssyndrom
Det har været vigtigt for Daniel J. Drucker gennem 
hele hans karriere, at hans fund kan omsættes til 
behandlinger, der hjælper mennesker. Æren for at 
være blevet introduceret til konceptet om intellek- 
tuelle ejendomsrettigheder giver han både til sin 
fars interesse i patenter og til sin vejleder i Boston, 
Joel Habener.

”Mens jeg arbejdede i Boston, gjorde jeg et meget 
interessant fund: GLP-1 stimulerer insulinsekretion 
og insulin-biosyntesen direkte i cellerne i de 
langerhanske øer. Pludselig en dag ikke så lang 
tid derefter, da jeg ankom til laboratoriet, bad min 
vejleder, Joel Habener, om at få min notesbog, der 
indeholdt alle planer, resultater og data fra mine 
eksperimenter. Min supervisor var blevet meget 
interesseret i mine data, og der skulle derfor 
indgives en patentansøgning, før vi gik videre 
og offentliggjorde mit arbejde. Denne oplevelse 
lærte mig, at hvis du indgiver en patentansøgning, 
når du har gjort en vigtig observation inden for 
lægevidenskaben, kan det føre til udvikling af nye 
behandlinger og være af afgørende betydning for 
at få økonomisk opbakning til at færdigudvikle 
dem.”

Daniel J. Drucker gjorde en anden spændende 
observation i 1995, mens han var ved at udvikle 
en ny cellelinje til at undersøge glukagon-lignende 
peptider. Hans forskning har altid været karak-
teriseret ved en meget stor grundighed og med 
megen fokus på, hvordan hormoner påvirker 
forskellige dele af kroppen, og lykkeligvis gav dén 
kombination bonus, da dette cellelinje-arbejde 
førte til den første opdagelse af effekten af GLP-2 
– et hormon der ligner GLP-1.

”Vi kendte ikke rigtig effekten af GLP-2 på dét 
tidspunkt, men vi kunne se, at det specifikt i tarm-
systemet er en stærk vækstfremmer.”
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Netop kortlagt 
protein indeholder 
måske en løsning 
på den globale 
fedmeepedemi
Membranproteinet AQP10 spiller en stor rolle i 
udviklingen af fedme. Nu har forskere ved Københavns 
Universitet kortlagt proteinets struktur og dets funktion 
i forhold til optag af fedt i kroppens celler. Næste skridt 
er at finde ud af, hvordan den nye viden kan bruges til 
at udvikle medicin mod fedme og til bekæmpelse af 
blandt andet type 2-diabetes og andre følgesygdomme.

Af Kristian Sjøgren

»Fordi vi nu ved, hvordan det her protein ser ud 
og fungerer, kan vi bruge computermodeller til at 
designe forskellige molekyler, der enten aktiverer 
eller hæmmer proteinet og dermed også dets funk-
tion i kroppens fedtmetabolisme. Det er det store 
perspektiv,« fortæller en af forskerne bag kort- 
lægningen, lektor Pontus Gourdon fra Biome- 
dicinsk Institut ved Københavns Universitet.

Det nye studie, som omhandler kortlægningen af 
proteinet, er for nylig offentliggjort i det videnska-
belige tidsskrift Nature Communications.

Protein fjerner nedbrudt fedt fra kroppens celler
Hvis vi skal tage fat i den lidt fagtunge del af det nye 
forskningsresultat, så omhandler det de såkaldte 
adipocytter, der er kroppens celler til lagring af fedt.

For at fedtcellerne kan optage – og for den sags 
skyld også komme af med – fedt, kræver det, at de 
er udstyret med nogle proteiner, som transporterer 
fedtkomponenterne ind og ud af cellerne. Én af 
disse komponenter i fedt er stoffet glycerol.

Når fedt nedbrydes i cellerne, bliver det via en pro-
ces, der med et fint ord hedder lipolyse, nedbrudt 
til blandt andet glycerol, som kan blive transport-
eret ud af cellerne.

Det protein, som Pontus Gourdon sammen med 
sine kollegaer, Kamil Gotfryd, Julie Winkel Missel 
og Kaituo Wang, har bestemt strukturen og funk-
tionen af, står netop for transporten af glycerol ud af 
cellerne. Proteinet hedder aquaporin 10 (AQP10)

Fuldender billedet omkring træning og fedtfor-
brænding
Ud over strukturen af AQP10 viser det nye 
forskningsresultat også, hvordan surhedsgraden 
i væsken indeni cellerne er afgørende for, hvor 
meget glycerol AQP10 kan transportere.

Jo mere sur den intracellulære væske er, des 
hurtigere kan proteinet få glycerol ud af cellen, 
mens neutral og basisk væske vil få det hele til at gå 
langsommere.

Sammenhængen mellem surhedsgrad og fedtfor-
brænding er faktisk ikke ny. Tidligere har forskning 
vist, at træning gør væsken indeni fedtcellerne 
mere sur under fedtnedbrydningen.

Det nye forskningsresultat binder enderne sammen 
ved at vise, at åbningen af AQP10, som er påkrævet 
for glycerolfrigivelse, er afhængig af surhedsgraden.

»Førhen havde man hverken strukturen af AQP10 
eller en forståelse af, hvordan surhedsgraden i de 
intracellulære væsker påvirker funktionen af det. 
Det gør vi nu, og det giver rigtig god mening ud fra 
et fysiologisk perspektiv,« siger Pontus Gourdon.

Omfattende at kortlægge et membranprotein
Det lyder måske simpelt at finde ud af, hvordan et 
protein ser ud. Det er det dog langtfra, hvilket bedst 
illustreres ved, at forskerne fra Københavns Univer-
sitet har brugt mere end tre år og ekspertise fra en 
lang række nationale og internationale samarbejd-
spartnere for at kunne gøre det.

•  For det første skulle forskerne få gærceller til at 
producere proteinet i de nødvendige mængder 
for overhovedet at kunne lave strukturelle studier 
af det.

•  Herefter skulle de oprense proteinet fra cellerne 
og samtidig opnå høj renhed, hvilket er nødven-
digt for at kunne krystallisere proteiner.

•  Derefter skulle proteinet på krystalform, så for-
skerne ved hjælp af kraftige røntgenstråler kunne 
kortlægge atomerne i strukturen i en 3D-model.

•  Da det var gjort, lavede forskerne en masse 
forsøg for at bestemme funktionen af AQP10. 
Blandt andet lavede de forsøg, hvor de kunne 
se, hvordan proteinet blev mere åbent og kunne 
transportere glycerol hurtigere, hvis det befandt 
sig i en mere sur væske.

•  Til sidst fik forskerne samarbejdspartnere i blandt 
andet Italien og Portugal til at lave forskellige 
celleforsøg, der underbyggede, at forskerne fra 
Københavns Universitet var kommet frem til den 
rigtige mekanisme.

»Det er alt andet end trivielt at bestemme struk-
turen af et membranprotein. Vores er faktisk det 
første humane membranprotein, der er blevet 
kortlagt i Danmark. Ud fra dette synspunkt alene er 
det ret unikt,« forklarer Pontus Gourdon.

Er i gang med at udvikle molekyler, som senere 
kan blive til medicin
Da forskerne nu forstår strukturen og funktionen af 
AQP10, er det næste skridt at udvikle andre mole-
kyler, der kan interagere med proteinet.

Sammen med deres samarbejdspartner i Portugal 
vil Pontus Gourdon og hans kollegaer blandt andet 
udvikle og studere molekyler, som bremser funk-
tionen af proteinet, så det ikke længere kan trans-
portere glycerol så hurtigt. Endnu mere interessant 
bliver det, når forskerne på et tidspunkt får udviklet 
molekyler, der kan sætte glyceroltransporten i 
vejret. Her begynder de medicinske muligheder for 
alvor at være spændende.

»Der er ingen tvivl om, at det her protein er vigtigt 
i forhold til fedtomsætningen i kroppen, og derfor 
vil molekyler, som enten øger eller hæmmer funk-
tionen af AQP10, have en indflydelse på udviklin-
gen af fedme og relaterede sygdomme. Det har 
selvfølgelig lange udsigter, men vi er allerede nu i 
gang med at studere nogle molekyler, som bliver 
interessante at undersøge i den sammenhæng,« 
siger Pontus Gourdon.

Forskeren fortæller, at eftersom de nu har struk-
turen og kender til funktionen af proteinet, er det 
i overvejende grad computerarbejde at finde ud 
af, hvordan de kan manipulere proteinets funktion 
med ét eller flere andre molekyler. Dem kan de 
relativt let designe i deres computersimulatorer.

Når forskerne har fundet frem til forskellige 
relevante molekyler, skal disse derefter testes 
yderligere i laboratoriet for at undersøge deres 
egenskaber på AQP10, i celler og i kroppen.

Artiklen “Human adipose glycerol flux 
is regulated by a pH gate in AQP10” er 
publiceret i Nature Communications. En af 
artiklens hovedforfattere, Pontus Gourdon, 
modtog i 2016 støtte fra Novo Nordisk 
Fonden til projektet ”Unravelling glucose 
transceptors involved in regulation of food 
intake and secretion of incretins and insulin”.

Forskere fra Københavns Universitet har kortlagt 
strukturen af et membranprotein. Ja, det lyder 
måske ikke så sexet i sig selv, men det er det alli-
gevel, fordi netop dette protein spiller en stor rolle 
i kroppens omsætning af fedt. Det vil med andre 
ord sige, at proteinet har indflydelse på, hvor meget 
af julemaden som ender med at sætte sig på dine 
sideben.

Kortlægningen af proteinet betyder, at forskere nu 
kan komme i gang med at udvikle medicin, som 
målrettet rammer proteinet og afholder kroppens 
fedtceller fra at gøre os fede.

På den lange bane kan den type medicin måske 
være med til at bekæmpe verdens galopperende 
fedmeepidemi og sideløbende slå bremsen i i 
forhold til udvikling af fedmerelaterede livstilssyg-
domme som type 2-diabetes, hjerte-kar-syg-
domme og kræft.
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På den lange bane 
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måske være med til 
at bekæmpe verdens 
galopperende 
fedmeepidemi
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Forskere kan nu 
måle organernes
sundhedstilstand i 
en blodprøve
Blodet er fyldt med sladderhanke, der kan fortælle noget om, hvordan de fleste af 
kroppens organer har det. Nu har danske forskere fundet ud af, hvordan de kan 
tolke, hvad disse mikroskopiske sladderhanke siger. Forskerne kan blandt andet 
se, hvordan en fedmeoperation ændrer på blodkarrenes og immunforsvarets 
sundhedstilstand.

på cellerne eller små stykker arvemasse, som kan 
regulere aktiviteten af forskellige gener.

På den måde fungerer vesiklerne som et 
kommunikationsværktøj mellem forskellige 
dele af kroppen. Eksempelvis kan mikrovesikler 
blive udskilt fra fedtceller for derefter at smelte 
sammen med celler i leveren. Derved får leveren 
gennem mikrovesiklerne information omkring 
fedtcellernes tilstand.

Hvis mikrovesiklerne indeholder små stykker re- 
gulerende arvemasse, vil arvemassen tillige på-
virke levercellernes og dermed leverens funktion.

»Det er fantastisk, at kroppen på den måde er 
indrettet med mikrovesikler, som kan det her. 
Samtidig finder vi vesikler i alle kroppens væsker 
fra blod og tårer til sved og urin,« siger Aase 
Handberg.

Bruger mikrovesiklerne til at se ind i kroppen
I det nye forskningsarbejde har Aase Handberg 
med kollegaer fundet ud af, hvordan de kan 
afkode mikrovesiklerne og bruge dem som 
biomarkører. Det vil sige, at de har udviklet en 
metode til rent faktisk at finde forskellige organers 
mikrovesikler i blodet og i princippet bruge dem 
til at fortælle noget om, hvordan eksempelvis 
leveren, blodårerne, immunforsvaret, nyrerne 
eller bugspytkirtlen har det.

Har en person udviklet fedtlever, som skyldes 
sygelig ophobning af fedt i levercellerne, kan 
Aase Handberg blandt andet se det i mikrove-
siklerne.

At det overhovedet kan lade sig gøre at bruge 
mikrovesiklerne som små sundhedssladderhanke 
skyldes, at de er små bidder af selve organerne. 
De er som små mikrobiopsier af den enkelte celle.

»Ved hjælp af blodprøver kan vi i princippet sige 
noget om alle kroppens organer. Indtil videre 
har vi gjort det med leveren, skeletmusklerne, 
immunforsvarets celler og indersiden af blod-
karrene, og specielt i forhold til leveren har det 
store perspektiver, fordi så mange sygdomme er 
forbundet med leveren,« siger Aase Handberg.

Membranprotein koblet til risiko for hjerte-kar-
sygdomme, fedme og åreforkalkninger
Forskningen er det seneste skridt i Aase Hand-

bergs årelange forskning, som startede for 10 år sid-
en med det membranprotein, som hedder CD36.

CD36 sidder på cellernes overflade og er 
involveret i optaget af fedtsyrer. På den måde 
spiller proteinet ind i udviklingen af fedme, 
åreforkalkninger, hjerte-kar-sygdomme osv., fordi 
højere optag af fedt i cellerne betyder mere fedt i 
organerne.

Aase Handberg viste allerede for mange år siden, 
at man kan måle indholdet af CD36 i blodet, og at 
højere koncentration af CD36 betyder øget risiko 
for type 2-diabetes og andre fedmekomplikationer.

»Grundlæggende arbejder vi ud fra den hypotese, 
at når man indtager flere kalorier, skal kroppen på 
en eller anden måde få det deponeret. Kroppen 
kan deponere de ekstra kalorier i fedtvævet på 
dellerne og lårene, men de har en begrænset 
kapacitet, og derefter begynder kroppen at 
deponere det i organerne. Her spiller CD36 ind,« 
forklarer Aase Handberg

Identificerer specifikke mikrovesikler med 
antistoffer
Vender vi tilbage til det nye forskningsresultat, 
går det i sin simpleste forklaring ud på, at Aase 
Handberg har udviklet en metode til først at iden-
tificere monocyt- og endotel-mikrovesikler i en 
blodprøve ved hjælp af specifikke antistoffer, som 
genkender disse celletyper.

Monocytter er de celler, som bliver til immun-
forsvarets skraldemænd, makrofagerne, mens 
endotelceller er de celler, som sidder på blod-
karrenes inderside. Begge celletyper er kraftigt 
involveret i udviklingen af åreforkalkninger og 
metabolisk syndrom, der er et forstadie til type 
2-diabetes.

Efterfølgende har forskerne ved hjælp af an-
tistoffer mod CD36 fundet ud af, hvor mange 
CD36-proteiner cellerne har på celleoverfladen.

Med koncentrationen af CD36 i mikrovesiklerne 
får forskerne et udtryk for, i hvilket omfang krop-
pen deponerer fedt og aktiverer monocytterne 
og endotelcellerne, og det kan kobles direkte til 
kroppens sundhedstilstand i relation til fedme.

»Det store perspektiv er at bruge mikrovesikler 
som biopsier, fordi der er meget væv i kroppen, 

som man ikke bare lige tager en prøve af. I det her 
studie har vi så kigget på CD36 oveni hatten, men 
man kunne også kigge efter glukosetransport-mo- 
lekyler, som fortæller noget om effektiviteten af 
sukkeromsætningen, eller et membranprotein, 
der er en markør for en sygdom,« fortæller Aase 
Handberg.

Fedmeoperation er også godt for organerne
I deres forsøg har forskerne taget blodprøver 
fra ekstremt overvægtige personer før og efter 
en fedmeoperation, hvor forsøgspersonerne fik 
indsnævret mavesækken.

Da forskerne undersøgte blodprøverne, fandt de, 
at forsøgspersonerne gennem fedmeoperationen 
også fik en generel nedsættelse i koncentra-
tionen af CD36 i mikrovesikler fra monocytter og 
endotelceller.

Ifølge Aase Handberg afspejler det, at fedme-
operationen ikke bare har en effekt på vægten, 
men også en positiv indvirkning på de underlig-
gende mekanismer, der er sundhedsskadelige 
i forbindelse med svær overvægt. Det gælder 
blandt andet ophobning af fedt i organerne 
samt generel inflammationstilstand i kroppens 
immunforsvarsceller og endotelceller, der fører til 
åreforkalkninger.

»Mikrovesiklerne afspejler, at der finder en 
bedring sted. Man kan på den måde bruge en 
analyse af mikrovesiklerne til også at se, om 
noget er galt, eller om der bør være nogle særlige 
sundhedsmæssige fokusområder efter en fed-
meoperation. Hvis eksempelvis koncentrationen 
af CD36 ikke falder i leveren, monocytterne eller 
endotelcellerne, bør man have fokus på netop 
disse områder i forhold til kost og medicinering 
fremadrettet,« forklarer Aase Handberg.

Svær overvægt er forbundet med en lang række 
risici for åreforkalkninger, fedtlever, hjerte-kar-syg-
domme, insulinresistens og meget, meget mere. 
Det kan alt sammen kobles til stor belastning af en 
hel række organer.

Nu har danske forskere fundet ud af, hvordan 
de med en simpel blodprøve kan få et indblik i, 
hvordan kroppens organer har det.

Opdagelsen gør, at læger i fremtiden kan lave 
blodprøveundersøgelser på personer efter 
eksempelvis en fedmeoperation og på den måde 

lave foretage lægefaglige vurderinger af, om 
patientens organer også får det bedre, i takt med 
at kiloene rasler af.

»Vi kan se, om interventionen også ændrer noget 
på sundhedstilstanden inde i kroppen, eller 
om operationen kun har en effekt på vægten,« 
fortæller klinisk professor ved Aalborg Universi-
tetshospital Aase Handberg, der er en af forskerne 
bag det nye studie.

Forskningen er for nylig offentliggjort i det viden-
skabelige tidsskrift Nutrition & Metabolism.

Små bolde med information sladrer om de forskel-
lige organer
Går vi lidt dybere ned i forskningen, handler den 
om såkaldte mikrovesikler.

Mikrovesikler er i sin enkelthed små udposninger 
på kroppens celler, som bliver udskilt som små 
kugler til blandt andet blodet.

Mikrovesiklerne bliver efterfølgende fragtet rundt i 
kroppen med blodet og medbringer mange slags 
molekyler fra organ til organ. Disse molekyler kan 
blandt andet være forskellige overfladeproteiner 

Af Kristian Sjøgren

Artiklen “Bariatric surgery reduces 
CD36-bearing microvesicles of endothe-
lial and monocyte origin” er udgivet 
i tidsskriftet Nutrition & Metabolism. 
Forskere fra Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research har 
deltaget i studiet.
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‘Det gode kolesterol’ er en myte
Der findes ikke noget, som hedder ’det gode kolesterol’. Ny forskning viser, at 
både høje og lave niveauer af HDL-kolesterol er forbundet med øget risiko for 
infektioner og dødsfald. 

Niveauerne af ‘grusomt’ kolesterol i blodet er højere 
blandt danskerne end hidtil antaget
Danskerne render rundt med meget højere niveauer af restpartikel-kolesterol i 
blodet end hidtil antaget. Opdagelsen kalder på en ændring i behandlingen af 
mennesker med forhøjet kolesterol.

Sodavand og risiko for diabetes: Her er en mulig forklaring på sammenhængen 
Ny forskning viser, at sodavand ikke bare øger risikoen for forskellige former for 
diabetes ved at gøre folk fede. Forskellige genetiske varianter ser også ud til at 
bestemme folks reaktion på at drikke sodavand og ad den vej påvirke kroppens 
følsomhed over for insulin. 

Sult-hormon virker mod Huntingtons sygdom
Ghrelin er et hormon, der bliver produceret i maven, når vi er sultne. Nu viser 
ny forskning, at hormonet kan modvirke nogle af symptomerne på Hunting-
tons, en invaliderende sygdom i nervesystemet.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk
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Så sundt er det 
at spise fuldkorns- 
produkter

Artiklen “Whole grain-rich diet reduces 
body weight and systemic low-grade in-
flammation without inducing major chang-
es of the gut microbiome: a randomised 
cross-over trial” er publiceret i tidsskriftet 
Gut. Flere af artiklens medforfattere er 
ansat på the Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research.

Forsøgsdeltagerne var som udgangspunkt sunde 
og raske, om end de var en smule overvægtige.

»Det første målbare resultat af at spise en kost med 
masser af fuldkorn var et vægttab. Sammenlignet 
med en fuldkornsfattig kost tabte forsøgsdelta- 
gerne sig omkring ét kilo på fuldkornskosten over 
otte uger,« fortæller Tine Rask Licht.

Fuldkornsprodukter mætter mere end de raffi-
nerede
At man potentielt taber sig på fuldkornskost, 
tillægger Tine Rask Licht en øget mæthedsfornem-
melse ved fuldkornskosten sammenlignet med den 
fuldkornsfattige kost.

Forskerne havde sørget for at matche kalorieind-
holdet i fuldkornsprodukterne med kalorieindhol-
det i de fuldkornsfattige produkter, så de indeholdt 
nogenlunde lige mange kalorier.

Forsøgsdeltagerne spiste selvfølgelig også andet 
end kornprodukter, eksempelvis kød, grøntsager 
osv., men alligevel fandt forskerne, at når folk spiste 
fuldkornsversioner af deres kornprodukter, kunne 
det ses på vægten.

»De taber sig, fordi de spiser mindre. Det vil sige, 
at deres samlede kalorieindtag bliver mindre, 
når de spiser fuldkornsprodukter, og det skyldes 
formentlig, at fuldkornsprodukterne mætter mere 
end de fuldkornsfattige produkter,« forklarer Tine 
Rask Licht.

Fuldkornsprodukter sænker risikoen for hjerte-
kar-sygdomme og diabetes
At folk taber sig mere på fuldkornsprodukter, er 
dog ikke studiets eureka-øjeblik. Det er derimod, 
at fuldkorn kan sænke risikoen for hjerte-kar-syg-
domme og diabetes.

I studiet har forskerne ikke kigget på selve udviklin-
gen af hjerte-kar-sygdommene, men i stedet på 
såkaldte inflammationsmarkører i blodet.

Inflammation i kroppen øger risikoen for at få 
hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes, og 
ved hjælp af blodprøver kan forskere analysere 
indholdet af forskellige stoffer, som fortæller noget 
om kroppens inflammationstilstand. Mængden af 
disse stoffer i blodet fortæller noget om risikoen for 
de nævnte sygdomme.

Den gode nyhed er, at det nye forskningsresultat 
viser, at en kost, som er rig på fuldkorn, kan sænke 
niveauerne af inflammationsmarkører i blodet 

signifikant og dermed også risikoen for at udvikle 
hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

»Vi ser en direkte sammenhæng mellem mængden 
af indtaget fuldkorn og faldet i niveauerne af inflam-
mationsmarkører. Det peger på, at det for folk, der 
er i risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdomme eller 
diabetes, for eksempel på grund af overvægt, kan 
være en fordel at spise meget fuldkorn,« siger Tine 
Rask Licht.

Rugbrød er godt for helbredet
Forskerne undersøgte også, hvilke typer af fuld- 
korn der gav den bedste effekt.

I blodprøver kan forskerne ikke bare se, at man har 
spist fuldkornsprodukter. De forskellige korntyper 
efterlader hver deres signatur i form af forskellige 
stoffer, og på den måde kan forskerne ved hjælp 
af en blodprøve se, om en person har spist meget 
hvede, byg, rug osv.

Da forskerne holdt den antiinflammatoriske effekt 
af fuldkorn op imod de forskellige fuldkornstyper, 
fandt de, at specielt rugbrød havde en gavnlig 
effekt på niveauerne af inflammationsmarkører.

»Når blodet viser, at man har spist meget 
rug(brød), ser vi samtidig en klar antiinflammator-
isk effekt, der er med til at beskytte mod en lang 
række af de såkaldte livsstilssygdomme. Fuldko-
rnsrug er helt klart sundt for kroppen,« fortæller 
Tine Rask Licht.

Fandt ingen ændring i tarmbakteriernes sam-
mensætning
En anden undersøgelse af forsøgspersonerne 
involverede afføringsprøver. Forskerne var nemlig 
overbeviste om, at en kostændring til fuld- 
kornsprodukter også ville afstedkomme en æn-
dring i tarmbakteriesammensætningen.

Tarmbakterier spiller ind i mange aspekter af et 
godt helbred, og blandt andet producerer sunde 
tarmbakterier en række stoffer, der kan nedsætte 
inflammation i kroppen. Mange af disse sunde 

Ny dansk forskning viser, hvor sundt det egentlig er at spise fuldkorn. I 
forhold til raffinerede kornprodukter sænker fuldkorn risikoen for hjerte-
kar-sygdomme og diabetes og får folk til at tabe sig. Årsagen er formentlig, 
at fuldkorn giver en større mæthedsfornemmelse, og dermed spiser 
man mindre, når man fylder maven med grove kostfibre. Desuden kan 
tarmbakterier omdanne fuldkornsprodukter til stoffer, som nedsætter 
inflammation i kroppen.

Af Kristian Sjøgren

Specielt én type fuldkorn ser ud til at være en 
særdeles god fødevare at tænke ind i sine måltider, 
hvis man gerne vil leve et sundere liv.

»Især rugbrød har en meget positiv effekt på kro-
ppens sundhedstilstand og ser ud til at kunne mod-
virke inflammation. Konklusionen på vores studie 
må være, at hvis man er overvægtig og i risiko for 
at udvikle hjerte-kar-sygdomme eller diabetes, 
skal man spise nogle rugbrødsmadder,« fortæller 
forskeren bag det nye studie, professor Tine Rask 
Licht fra DTU Fødevareinstituttet ved Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU).

Det nye forskningsresultat er for nylig offentliggjort i 
det videnskabelige tidsskrift Gut.

Svært at lave forsøg med mennesker
I det nye studie, har forskerne mere præcist 
undersøgt effekten af en fuldkornskost på 60 
overvægtige danskere.

Studiet er et cross-over-studie, hvor forskerne først 
satte forsøgsdeltagerne på enten en fuldkornsfattig 
kost eller en kost med fuldkornsversioner af deres 
daglige indtag af brød, pasta, kiks osv. Forsøgsdel- 
tagerne var på den ene eller den anden kost i otte 
uger, hvorefter de havde en periode på seks uger 
uden nogen specifik kost efterfulgt af endnu otte 
uger med enten fuldkornskost eller fuldkornsfattig 
kost. Hvis forsøgsdeltagerne indledningsvis havde 
spist fuldkorn, spiste de fuldkornsfattigt i den 
anden otteugers-periode og omvendt.

tarmbakterier er specialiserede i at nedbryde 
fibrene fra for eksempel bestemte typer fuldkorn, 
så forskerne var overbeviste om, at en kost med 
mange fuldkornsprodukter ville give et klart aftryk 
i tarmen.

Sådan flaskede resultaterne sig dog ikke.

»Vi var overraskede over, at vi ikke så en større æn-
dring i sammensætningen af tarmbakterier, end vi 
gjorde. Man skal dog huske på, at bare fordi vi ikke 
kunne se effekten, betyder det ikke, at den ikke er 
der. Tarmbakteriesamfundet er en meget kompleks 
størrelse, og det kan være, at effekten er der, men 
blot drukner i den individuelle variation mellem 
mennesker. Desuden kan man forestille sig, at de 
mennesker, som vi har undersøgt, i forvejen spiser 
mange fuldkornsprodukter, så effekten af kostæn-
dringen på tarmbakterierne ikke er så stor, som den 
er på inflammationsmarkørerne og vægten,« siger 
Tine Rask Licht.

Tine Rask Licht forklarer, at tarmbakterierne alli-
gevel kan være en del af forklaringen på, hvorfor 
fuldkornsprodukter kan have en antiinflamma- 
torisk effekt. Når tarmbakterier nedbryder fuld-
korn, omdanner de dem til kortkædede fedtsyrer, 
som er kendt for at være antiinflammatoriske.

»Det var svært for os at måle en eventuel ændring 
i de kortkædede fedtsyrer præcist i studiet, men 
det vil være en oplagt forklaring på de effekter af 
fuldkorn, som vi fandt,« fortæller Tine Rask Licht.

Fuldkorn er sundt! Ja, det er jo ikke en åbenbaring, 
for det har forskere allerede slået fast for længst. 
Alligevel kommer et nyt, dansk studie på banen og 
går et spadestik dybere i at forstå, hvorfor fuldkorn 
egentlig er så sundt, som det er.

Det danske forskningsresultat viser blandt andet, at 
fuldkorn nedsætter betændelsestilstanden i krop-
pen og dermed mindsker risikoen for hjerte-kar-
sygdomme og type 2-diabetes. Det gør de grove 
kornprodukter formentlig, fordi tarmbakterier elsk-
er fuldkorn og omdanner dem til stoffer, som kan 
nedsætte inflammation i kroppen. Inflammation i 
kroppen er kendt for at øge risiko for alt fra diabetes 
til slagtilfælde. Studiet viser også, at fuldkorn kan 
hjælpe folk til at tabe sig.

”Vi ser en direkte sammenhæng mellem 
mængden af indtaget fuldkorn og faldet i 
niveauerne af inflammationsmarkører.” 

Tine Rask Licht
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Derfor kan kaffe 
modvirke type 
2-diabetes og hjerte-
kar-sygdomme

Artiklen “Effects of Unfiltered Coffee and 
Bioactive Coffee Compounds on the 
Development of Metabolic Syndrome 
Components in a High-Fat-/High-
Fructose-Fed Rat Model” er udgivet i 
tidsskriftet Nutrients. Danish Diabetes 
Academy - med støtte fra Novo Nordisk 
Fonden - har givet økonomiske midler 
til artiklens førsteforfatter Ph.D. Pedram 
Shokouh fra Institut for Klinisk Medicin på 
Aarhus Universitet.

»Vi har fundet et stof i kaffe, som ser særligt inte- 
ressant ud i forhold til at lave et kosttilskud ud af 
det. Sådan et kosttilskud kan i det store perspektiv 
måske være med til at mindske verdens byrde 
af overvægt og type 2-diabetes,« fortæller en af 
forskerne bag det nye studie, overlæge Søren Gre-
gersen fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus 
Universitet.

Søren Gregersens forskning i forskellige stoffer 
i kaffe er publiceret i blandt andet de videnska-
belige tidsskrifter Journal of Natural Products og 
Nutrition.

Kaffe fik rotter til at tabe 10 pct. af deres kro-
psvægt
I forskningen har Søren Gregersen med kolle-
gaer udvalgt forskellige kaffestoffer, som de har 
undersøgt for slankende og blodsukkersænkende 
effekter.

I forsøgene fik 24 rotter, som via en speciel kost 
fik induceret metabolisk syndrom, enten kaffe – 
svarende til fire kopper om dagen for et men-
neske – vand eller et udtræk af de interessante 
stoffer. Forskerne har på den måde blandt andet 
undersøgt stofferne cafestol, kaffeinsyre, trigonelin 
og caffeoylquinicsyre.

»Det er som at være ude og fiske, hvor vi populært 
sagt prøver at få fisket nogle af de rigtige stoffer 
frem fra kaffegrumset,« forklarer Søren Gregersen.

I løbet af 14 ugers forsøg, hvor rotterne fik kaffe, 
vand eller de forskellige stoffer, opnåede forsk-
erne deres resultater. For det første bekræftede 
studierne, at kaffe har den slankende og blodsuk-
kersænkende effekt, som de store befolknings- 
studier også har vist. I løbet af de 14 uger blev rot-
ternes fedtindhold i leveren halveret, deres indhold 
af cirkulerende fedtstoffer i blodet faldt, og de tabte 
8 til 10 pct. af deres kropsvægt. Rotterne blev også 
mere insulintolerante, spiste mindre, og blodsuk-
kerniveauet faldt.

»Det er en bekræftelse af tidligere studier, som har 
peget på, at kaffe har den her effekt. Vores forsøg 
viser, at der er nogle stoffer i kaffe, som kan gøre 
noget godt for fedt- og sukkermetabolismen,« siger 
Søren Gregersen.

Stof virker lovende i forhold til at kunne udvikles 
til kosttilskud
Da forskerne undersøgte effekten af kaffeinsyre, 
trigonellin og caffeoylquinicsyre, fandt de ikke, 
hvad de havde håbet på. Stofferne gjorde ikke no-
get godt for rotterne, som i sukker- og fedtmetabo-
lisme mest lignede kontrolgruppen, der bare havde 
fået vand i løbet af undersøgelsesperioden.

Derimod ser stoffet cafestol i flere af forskergrup-
pens undersøgelser meget interessant ud, da 
gnaverne opnåede nogenlunde den samme effekt 
i forhold til vægttab, fedtmetabolisme og blodsuk-
kerkontrol som ved indtag af kaffe.

Cafestol udgør 0,4 til 0,7 pct. af vægten i arabisk 
kaffe, og det findes i størst mængder i stempelkaffe. 
I filterkaffe hænger cafestol fast i filteret, så ikke så 
meget af det ender i selve kaffen.

»Cafestol ser potent og effektivt ud i forhold til at 
reducere fedt i leveren og blodet samt give rotterne 
bedre blodsukkerkontrol. Vi ved dog endnu ikke, 
om det er det eneste stof med den her effekt, eller 
om det er en kombination af flere forskellige stoffer, 
der ligger bag den gavnlige virkning af kaffe,« 
fortæller Søren Gregersen.

Vil lave forsøg på mennesker med forstadier til 
diabetes
Søren Gregersen og hans kollegaer har valgt at gå 
videre med yderligere undersøgelser af cafestol. 
Målet er at undersøge, om cafestol egner sig som 
kosttilskud, eller måske udvikle medicin, som kan 
sættes ind i kampen mod fedme og type 2-dia-

Dansk forskning viser, hvilken komponent i kaffe der kan være årsagen til, 
at danskernes favoritbryg kan modvirke forskellige folkesygdomme. Kaffe 
indeholder 1.500 stoffer, men de danske forskere har fundet ét, som ser 
særligt lovende ud i forhold til at kunne reducere risikoen for fedme, hjerte-
kar-sygdomme og type 2-diabetes.

Af Kristian Sjøgren
Kaffe er tidligere blevet koblet sammen med flere 
positive helbredsvirkninger. Blandt andet kan det 
ifølge store befolkningsundersøgelser reducere 
risikoen for hjerte-kar-sygdomme, fedme og type 
2-diabetes. Det kan den sorte bryg, fordi den 
påvirker risikoen for såkaldt metabolisk syndrom, 
og metabolisk syndrom er netop forstadiet til type 
2-diabetes samt et udgangspunkt for udvikling af 
både fedme og hjerte-kar-sygdomme.

Når nu kaffe har så god en effekt på helbredet, er 
det nærliggende at ønske sig, at man kan tage lige 
akkurat det eller de gavnlige stoffer ud af kaffen og 
markedsføre det i pilleform som et kosttilskud eller 

medicin. Det kunne måske være med til at reducere 
den galoperende fedmeepidemi, som i dag hærger 
over hele verden.

Problemet er blot, at kaffe indeholder 1.500 for-
skellige stoffer, og det har indtil nu ikke været til at 
sige, hvilket stof eller hvilke stoffer der er de virkelig 
interessante.

Nu har danske forskere dog pejlet sig ind på noget, 
der virker lovende. I en række forsøg har forskerne 
undersøgt effekten af forskellige stoffer, og selvom 
de mange gange er gået tomhændet fra laboratori-
et, ser det ud til, at de nu har ramt plet.

betes. Det kræver dog, at de også får lavet nogle 
forsøg på mennesker.

Lige nu arbejder forskerne på at skrive en pro-
tokol, som skal være udgangspunktet for kliniske 
forsøg på mennesker med forstadier til type 
2-diabetes. Hvis forskerne i cafestol har fundet et 
stof, som kan bedre metabolisk syndrom, kan det 
forhåbentlig også have en indvirkning på udviklin-
gen af type 2-diabetes.

Det er i hvert fald håbet.

»Vi skal selvfølgelig finde nogle penge til at lave 
et sådan forsøg, og så skal vi også lave nogle 
undersøgelser af, hvordan man på en bæredygtig 
måde kan hive cafestol ud af eksempelvis kaffe-
grums. Der er mange spændende perspektiver i 
den videre forskning, og vi er godt på vej,« siger 
Søren Gregersen.
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Fars overvægt kan 
påvirke børns risiko 
for sygdomme
Epigenetik spiller en stor rolle for et barns risiko for at 
udvikle alt fra fedme og type 2-diabetes til skizofreni og 
autisme. Dansk forskning viser, at hvis far lever usundt, 
når et barn bliver undfanget, går det ikke bare ud over 
faren selv. Det ufødte barn kan også komme til at lide 
under de epigenetiske følgevirkninger.

glukoseomsætning end rotteungerne fra de slanke 
fædre. Dårlig glukoseomsætning er ofte koblet til 
udvikling af fedme og er desuden en markør for 
udvikling af type 2-diabetes.

Forskernes teori var, at den fede kost havde lavet 
nogle epigenetiske ændringer i hanrotternes 
sædceller, hvilket de også fik bekræftet, da de 
undersøgte rotternes sæd.

»Vi fandt flere forskellige epigenetiske forskelle 
mellem de hanner, som var blevet fodret med den 
fedtholdige kost, og dem på den normale diæt. Det 
var et bevis på, at farens diæt kan ændre afkom-
mets helbred, og at disse ændringer potentielt kan 
ske via epigenetiske ændringer i sædcellerne,« 
forklarer Romain Barrès.

Fede mænd har ændret epigenetik 
For at underbygge deres fund lavede forskerne et 
forsøg på mennesker, hvor de først sammenlignede 
den epigenetiske profil for svært overvægtige 
mænd med den for slanke mænd. Her fandt de 
også, at der var stor forskel på, hvordan sæd-
cellerne epigenetisk så ud.

Ydermere fandt forskerne, at de epigenetiske 
ændringer specielt var til stede på gener, som styrer 
hjernens udvikling eller regulerer appetitten.

»På den måde giver det god mening, at hvis 
overvægt påvirker generne for appetit, og epige-
netikken nedarves til næste generation, vil børn af 
overvægtige voksne også være mere disponerede 
for at blive overvægtige, fordi de simpelthen er 
mere sultne,« siger Romain Barrès.

Sædcellernes epigenetik bliver ændret efter en 
fedmeoperation
Det store spørgsmål for forskerne var efterfølgende, 
om epigenetikken også kan ændres ved at ændre 
på den mulige forudsætning.

For at undersøge dette indhentede forskerne sæd 
fra svært overvægtige mænd, som skulle undergå 
en gastrisk bypassoperation, hvor mavesækken 
bliver snøret sammen, så patienten ikke kan spise 
så meget, før han bliver mæt. Forskerne indsam-
lede sædprøver før operationen og et år efter, hvor 
forsøgsdeltagerne gennemsnitligt havde tabt 40 kilo.

Da forskerne sammenlignede de to sædprøver, så 
de, at der igen var sket epigenetiske ændringer i de 
gener, som styrer appetit og hjernens udvikling.

»Det er tydeligt, at nogle miljøfaktorer ændrer på 
sædcellernes epigenetik. Vi kan ikke på nuværende 

tidspunkt sige, om epigenetiske risikofaktorer, der 
nedarves til næste generation, skyldes epigenetiske 
ændringer i sædcellerne fra kosten, overvægt, mo-
tion eller andre ting,« forklarer Romain Barrès.

Motion ændrer også epigenetikken i generne 
I et helt tredje studie undersøgte forskerne, hvad 
der ville ske med epigenetikken i raske unge 
mænds sædceller, hvis de blev sat på seks ugers 
træningsprogram for at forbedre deres kondition.

Mændene var forholdsvis utrænede, da de starte-
de, og fik forbedret deres anaerobe kapacitet med 
20 procent. Oven i det fandt forskerne endnu en 
gang epigenetiske ændringer i generne for appetit 
og hjernens udvikling.

»Det er et mysterium, hvordan alt, hvad du gør, 
kan ændre på epigenetikken. Det er ikke trivielt at 
finde ud af, hvad konsekvenserne af at mani- 
pulere med epigenetikken er for os mennesk-
er, men vi arbejder på at finde ud af det,« siger 
Romain Barrès.

For tidligt at komme med kost- og motionsanbe-
falinger 
Betyder det så, at mænd ret beset bør træne, leve 
sundt og tabe sig, før de forsøger at undfange børn? 
Svaret er ifølge Romain Barrès både ja og nej.

Indledningsvis fortæller Romain Barrès, at det i 
hvert fald ikke skader at fortælle mænd, at de om 
ikke andet bør være opmærksomme på, at ikke 
bare kvindens helbred under undfangelsen har 
betydning for barnets sygdomsrisiko og risiko for 
at udvikle fedme. Mænd har også behov for at 
passe på sig selv, inden de begynder at få børn.

»Det er slut med at tro, at mænd bare afleverer en 
sædcelle, og det så er det. De afleverer også en 
epigenetik, og den er påvirket af den måde, de 
lever deres liv på,« siger Romain Barrès.

Omvendt kan forskerne endnu ikke anbefale 
noget på området, fordi forskningen stadig peger 
i alle mulige retninger. Eksempelvis har nogle 
dyreforsøg vist, at også motion kan lave epigene- 
tiske ændringer, der ikke nødvendigvis er sunde 
for næste generation.

»Motion er også en form for stress for kroppen, 
og det kan være, at de epigenetiske ændringer 
fortæller fosteret, at der er behov for at løbe 
hurtigt, og det så opregulerer udtrykket af de 
gener, som står for appetitten og lagring af fedt i 
kroppen. Det kan være, at meget motion har en 
uheldig effekt,« fortæller Roman Barrès.

Mulig kobling mellem forældres overvægt og 
barnets risiko for autisme
At epigenetiske ændringer i generne for hjernens 
udvikling er koblet til farens overvægt under 
undfangelsen er i sig selv en meget interessant 
opdagelse.

Tag for eksempel det faktum, at svært overvægtige 
fædre har 73 procent højere risiko for at få et barn 
med autisme.

Forskere fra Sverige har lavet undersøgelser af 
sædceller fra fædre til børn med autisme, og de 
fandt også epigenetiske ændringer i generne for 
både appetit og hjernens udvikling.

»Det interessante er, at de gener, som den svenske 
forskergruppe fandt, da de undersøgte fædre til 
børn med autisme, er 80 procent sammenfaldende 
med de gener, som vi har fundet. Det får os til at 
lave en hypotese, som lyder, at usund kost kan lede 
til epigenetiske ændringer i sædcellerne, som kan 
disponere for, at barnet får en øget appetit og øget 
risiko for autisme,« siger Romain Barrès.

Kunstig befrugtning ændrer også på epigenetikken
Endelig fortæller forskeren, at de epigenetiske æn-
dringer, som kan lede til forskellige problemer for 
barnet, ikke bare gælder ved naturlig befrugtning.

Ved kunstig befrugtning bliver kønscellerne fra 
faren og moren ofte udsat for en masse forskellige 
næringsstoffer og vitaminer, og dette kan også 
ændre på epigenetikken.

Læg dertil det faktum, at børn, som er blevet skabt 
ved kunstig befrugtning, har en højere risiko for 
flere forskellige sygdomme, herunder en anden 
sygdom, der er koblet til hjernens udvikling, 
nemlig skizofreni.

»Vi siger det ikke for at skræmme folk og få dem 
til at lade være med at få et barn gennem kunstig 
befrugtning, men det er vigtigt at vide, at det ikke 
er gratis at manipulere med epigenetikken. Hvis 
det er muligt at blive gravid på en anden måde, er 
det måske at foretrække,« siger Romain Barrès.

Fedme og usund livsstil kan blive overført fra den 
ene generation til den næste, uden at opvæksten 
overhovedet behøver spille ind. Konceptet hed-
der epigenetik. Epigenetik betyder, at forskellige 
molekylærbiologiske moduleringer af gener gør, 
at der bliver lukket ned for nogle gener, mens 
andre bliver aktiveret.

Epigenetik spiller i særdeleshed en stor rolle 
i undfangelsen og udviklingen af et foster. 
Eksempelvis kan man ikke befrugte et æg med 
cellekerner fra to hunner eller to hanner, selvom 
de umiddelbart er genetisk kompatible og burde 
kunne danne grobund for udvikling af et foster. 
I stedet er det nødvendigt at splejse cellekerner 
fra en han og en hun for at få et befrugtet æg ud af 
det. Årsagen er, at epigenetikken er kønsspecifik, 

så selvom generne måske er kompatible, er 
de små molekylærbiologiske moduleringer af 
generne det ikke.

Den nyeste forskning viser, at epigenetikken 
spiller en uhyggeligt vigtig rolle i at udvikle et 
foster. Det gælder i såvel dyr som mennesker. 
Hvis mor eller far er svært overvægtige, kan de 
epigenetiske ændringer i generne blandt andet 
betyde, at deres børn vil være disponerede for 
også at udvikle fedme. Det gælder også, selvom 
de spiser en ganske normal kost. Børnenes 
sygdomsrisiko for forskellige livsstilsygdomme 
stiger også, og på den måde kan eksempelvis 
farens usunde livsstil under undfangelsen af 
barnet potentielt komme til at følge barnet 
resten af livet.

»Vores forskning i sammenhængen mellem 
epigenetik og fosterudvikling handler om at forstå, 
hvordan forskellige miljøfaktorer, herunder mad, 
motion og fedme, spiller en rolle i fosterudviklin-
gen og barnets efterfølgende helbred,« fortæller 
professor Romain Barrès fra Novo Nordisk Foun-
dation Center for Basic Metabolic Research ved 
Københavns Universitet.

Romain Barrès har sammen med sine kollegaer ud-
givet mange forskningsartikler om emnet, herunder 
en opsummerende artikel i Ugeskrift for Læger.

Fede rotter får fede unger
I deres forskning har forskerne fra Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabolic Research 
blandt andet lavet en undersøgelse af rotter, som 
de har fodret med en fedtholdig kost, så rotterne 
blev overvægtige. Hypotesen var, at en fedtholdig 
diæt kunne ændre på kønscellernes epigenetik, og 
at det kunne lede til ændringer i afkommet.

I forsøget fodrede forskerne hanrotter med en 
fedtholdig kost i otte uger og lod dem derefter 
parre sig med hunrotter, som var blevet fodret 
med normal kost. Hannerne og hunnerne så kun 
hinanden, da de parrede sig, og ellers blev de holdt 
i separate bure.

Efter hunrotterne havde født, undersøgte forskerne 
afkommet og sammenlignede dem med afkom fra 
hanrotter, der ikke var blevet fodret med den fedt- 
holdige kost. Her fandt de, at rotteungerne fra de 
overvægtige fædre havde en dårligere fungerende 

Af Kristian Sjøgren

Artiklen “The importance of sperm epige-
netics for conception and embryology” er 
publiceret i Ugeskrift for Læger. Artiklens 
sidsteforfatter, professor Romain Barrès, 
er ansat på the Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research.



Det spiste 
mennesker for 
8.000 år siden
Analyse af proteinrester i potteskår fra gamle skåle og krukker afslører, 
hvad der var på menuen for 8.000 år siden i landbrugets tidlige barndom. 
Analysen viser, at vores forfædre blandt andet spiste meget ged, og at de ofte 
opbevarede færdigretter i krukker. Desuden er der tegn på, at man allerede 
for 8.000 år siden var begyndt lave forskellige mejeriprodukter.

Potteskårene blev indsamlet fra den vestlige del af 
bopladsen og indeholdt kalkaflejringer på indersid-
en af det, som engang var krukker eller skåle.

”Du finder omkring ét potteskår per spand 
udgravet jord i den østlige del af bopladsen. For 
omkring 8.000 år siden flyttede folk til den vestlige 
del af bopladsen, og der eksploderer antallet af 
potteskår til dusinvis af stykker per spand jord,” 
fortæller Eva Rosenstock.

Fandt proteiner fra en lang række fødevarer
I deres analyse har forskerne kigget på aflejringerne 
på indersiden af de gamle potteskår. Tidligere har 
arkæologer fjernet disse aflejringer, fordi de ville 
studere krukkerne nedenunder i detaljer, men 
det nye studie viser, at der gemmer sig en sand 
guldgrube af information i stenalderbøndernes 
efterladte opvask.

Aflejringerne har forskerne analyseret for tilstede- 
værelsen af både proteiner og lipider. Det har de 
gjort ud fra den teori, at aflejringerne må stamme 
fra de fødevarer, som bønderne opbevarede i dem.

Proteiner er i denne sammenhæng særligt inter-
essante, fordi de fleste proteiner er artsspecifikke. 
Det vil sige, at forskerne ved hjælp af en avanceret 
protein-analyseteknik. Shotgun proteomics, som 
kortlægger strukturen i alle de enkelte proteiner 
på samme tid) kunne afgøre, hvilke organismer 
proteinerne på indersiden af krukkerne stammede 
fra. Det gjorde forskerne meget simpelt ved at sam-
menligne fundne proteiner fra krukkerne med en 

Af Kristian Sjøgren

database med millioner af proteiner fra tusindvis af 
forskellige dyre- og plantearter.

På den måde kunne de finde proteiner fra hvede, 
byg, ærter, ged, får, mælk og så videre i krukkerne 
og også se, når flere forskellige fødevarer blev op-
bevaret i samme krukke, hvilket altså tydede på, at 
krukkerne blev brugt til at opbevare ’færdigretter’.

Det kan selvfølgelig også betyde, at først den ene 
fødevare blev opbevaret i en krukke og derefter 
den anden.

Database skal udvides for at give forskere større 
indsigt
Databasen over alle proteinerne er dog ikke 
komplet, hvilket gør, at forskerne forventer, at de 
første bønder spiste flere ting, end der indtil videre 
er fundet i analysen.

Nogle forskellige omstændigheder kan forklare, 
hvorfor forskerne ikke har fundet spor fra disse 
andre fødevarer:

•  Fødevarerne har ikke været opbevaret i krukker, 
men andre steder

•  Proteinerne er ikke indeholdt i proteindata-
baserne

”For eksempel har vi kun seks proteinsekvenser 
for vikke i vores database, mens vi har 145.000 
proteinsekvenser for hvede. Det gør det let at 
identificere hvede, men svært at identificere vikke,” 

forklarer Jessica Hendy, der er en anden af de 
forskere, som står bag studiet.

Jessica Hendy slår også fast, at en vigtig del af 
det fremtidige arbejde med at undersøge vores 
forfædres kostvaner består i at udvide protein-
databasen.

Opråb til kollegaer: Bevar aflejringer på potteskår
En helt særligt interessant opdagelse i det nye studie 
er, at arkæologerne fandt, at nogle af krukkerne kun 
indeholdt proteiner fra ostevalle, hvilket indikerer, at 
fortidens bønder skilte mælk fra både får, geder og 
køer i ostevalle og ostemasse.

”Det viser, at folk dengang benyttede mejeriteknikker 
til at skille mælken ad i dens forskellige komponenter, 
og at de efterfølgende opbevarede ostemassen med 
et indtil videre ukendt formål,” siger Jessica Hendy.

Ifølge Eva Rosenstock viser studiet, hvor kraftigt et 
værktøj proteinanalyser kan være i forhold til at få en 
bedre indsigt i fortidens levevis.

Det kræver dog, at potteskårene ikke bliver renset, 
for i så fald forsvinder det biologiske materiale, som 
skal bruges til at lave analyserne. Derfor kommer 
forskeren også med et opråb til sine kollegaer:

”Disse resultater pointerer, hvor vigtige disse 
aflejringer er, og vi opmuntrer vores kollegaer til 
at bevare dem i forbindelse med behandling og 
rengøring efter arkæologiske udgravninger,” siger 
Eva Rosenstock.

En af verdens mest velbevarede bopladser fra 
forhistorisk tid
Çatalhöyük er en stor stenalderboplads, der var be-
boet for mellem 9.100 og 7.600 år siden. Bopladsen 
ligger i det centrale Tyrkiet og er utrolig velbevaret 
med huse, som ligger tæt op ad hinanden som i en 
slags prototype-landsby.

Efter 25 års udgravning er Çatalhöyük samtidig en 
af de mest gennemanalyserede landbrugsboplads-
er fra tiden for de tidligste bønder.

Til studiet indsamlede og analyserede arkæolo-
gerne potteskår fra en snæver tidsramme, der gik 
fra for 7.900 år siden til for 7.800 år siden henimod 
bopladsens sidste dage.

Artiklen ”Ancient proteins from ceramic 
vessels at Çatalhöyük West reveal the hid-
den cuisine of early farmers” er udgivet 
i Nature Communications. Forskere fra 
Novo Nordisk Foundation Center for Pro-
tein Research på Københavns Universitet 
er medforfattere på studiet.
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at danne sig et meget grovkornet billede af forhisto- 
riske kostvaner, men nu kan de analysere dem helt 
ned til de specifikke kornsorter, planter og dyrearter 
i fortidens gryder.

”Selvom der før er fundet knogler fra forskellige dyr 
på bopladserne og spor af lipider fra mælk i kruk-
ker, er det første gang, vi identificerer, hvilke dyr der 
egentlig blev opdrættet for deres mælk, og hvilke 
der blev opdrættet for deres kød,” forklarer kvinden 
bag det nye studie, professor Eva Rosenstock fra 
Max Planck Institute for the Science of Human 
History i Tyskland.

Studiet er offentliggjort i det videnskabelige tids-
skrift Nature Communications.

Når de tidligste bønder satte sig til bords for 
omkring 8.000 år siden, var der ofte ged og får på 
menuen. Det viser en analyse af proteiner på inder-
siden af gamle potteskår fra den oldgamle boplads 
Çatalhöyük lidt uden for Konya i Tyrkiet.

Analysen viser også, at disse tidlige bønder opbe- 
varede mælk fra både får, geder og køer i kruk-
ker, og at de spiste hvede, byg, ærter og vikke. 
Bønderne spiste også kød fra primært får og geder, 
men også fra køer og dådyr, og så opbevarede de 
muligvis færdigretter til senere brug, formentlig i 
form af grød eller supper, i krukkerne.

Opdagelsen kaster det hidtil mest nøjagtige lys 
over kosten i denne tidsperiode i menneskehedens 
historie. Hidtil har forskere kun haft mulighed for 



Højintens træning 
dæmper appetitten
Et dansk studie peger på, at intensiv træning kan lægge en dæmper på appetitten. 
Effekten varer dog kun i få måneder. Studiet er det første af sin slags til at kigge på 
effekten af længerevarende træning på appetitten.

træning på forskellige parametre, herunder appetit, 
vægttab og forskellige biologiske markører i blo-
det, blandt andet koncentrationen af mave-tarm-
hormoner.

I studiet, der var et såkaldt kontrolleret lod-
trækningsstudie, blev 130 fysisk inaktive, overvæg-
tige eller svært overvægtige kvinder og mænd 
tilfældigt fordelt i fire grupper:

•  En kontrolgruppe, der fortsatte deres vante 
livsstil

•  En motionsgruppe, der skulle cykle til og fra 
arbejde

•  En gruppe, der skulle træne med moderat 
intensitet i et træningscenter

•  En gruppe, der skulle træne med høj intensitet i 
et træningscenter.

Deltagerne i de tre træningsgrupper blev bedt 
om at bære pulsur under alle sessioner og blev 
instrueret i at træne fem dage om ugen og træne, 
så de forbrændte 320 og 420 kalorier per dag for 
hhv. kvinder og mænd.

Deltagere i cykelgruppen, hvis arbejde var tættere 
på deres bopæl, end at de kunne forbrænde de 
angivne kalorier, skulle cykle en omvej. Hvis arbej- 
det var længere væk, skulle de kombinere cykling 
og offentlig transport.

»Dette var nødvendigt for at sikre, at energiforbru-
get ved træning var ens i de tre træningsgrupper. 
Det er selvfølgelig en lidt kunstig situation, som 
man skal være opmærksom på, når man vurderer 
studiets resultater og generaliserbarhed,« fortæller 
Jonas Salling Quist.

Kiggede på, hvor meget folk spiste
Forskerne undersøgte forsøgsdeltagernes 
appetit hhv. før studiets start, efter tre måneder 
og efter seks måneder. Appetit blev vurderet ud 
fra selvrapporteret appetit og koncentrationer af 
biologiske markører i blodet i forbindelse med:

• Indtag af et standardiseret morgenmåltid

• Under motion på en kondicykel

•  Ud fra hvor meget forsøgsdeltagerne spiste af et 
ad libitum-måltid, de fik serveret i slutningen af 
forsøgsdagene.

»Tidligere studier har primært været af kortere 
varighed og uden en kontrolgruppe. Dette er det 
første studie til at undersøge effekterne af forskel-
lige typer træning over længere tid med gentagne 
målinger, og hvor effekterne sammenlignes med en 
kontrolgruppe,« forklarer Jonas Salling Quist.

Kortvarig appetithæmmende effekt af højintens-
itetstræning
Efter tre måneder rapporterede kun forsøgsper-
sonerne i højintensitetsgruppen om mindre 
appetitfølelse efter det standardiserede måltid 
og efter motion på kondicykel. Forskerne kunne 
også se, at energiindtaget ved det efterfølgende ad 
libitum-måltid var 22 pct. mindre end hos kontrol-
gruppen.

Den appetithæmmende effekt var forbeholdt højin-
tensitetsgruppen.

Intensiteten var valgfri i cykelgruppen, men 
deltagerne cyklede i gennemsnit ved cirka samme 
intensitet som gruppen, der trænede ved moderat 
intensitet i fritiden. Resultaterne indikerer derfor, at 
intensiteten skal være høj for at påvirke appetitten.

»Fra tidligere studier ved vi, at en enkeltstående 
træningssession ved høj intensitet, eksempelvis på 
en kondicykel, har en akut appetithæmmende effekt, 
hvor koncentrationen af mave-tarmhormoner er 
ændret i en retning, der indikerer en biologisk ap-
petithæmmende effekt. Vi så dog ikke signifikante 
ændringer i biologiske markører, der kunne forklare 
den nedsatte appetitfølelse og lavere energiindtag 
blandt vores forsøgsdeltagere. Når folk går fra at 
være fysisk inaktive til pludselig at træne intensivt, 
påvirker det deres energibalance og fører til fedt-
massetab, men vi ser ikke, at kroppen kompenserer 
ved at opregulere appetitten, som det eksempelvis 
er set ved diætinduceret vægttab,« siger Jonas 
Salling Quist.

Vægttabet aftager også efter tre måneders træning
I samme studie undersøgte forskerne også, 
hvordan de tre forskellige måder at træne på 
påvirkede energibalance og fedtmassetab blandt 
forsøgsdeltagerne.

Her fandt de et signifikant fedtmassetab i alle tre 
grupper, men fedtmassetabet fandt primært sted i 
løbet af de første tre måneder, hvorefter fedtmasse-
tabet aftog fra tre til seks måneder.

»Vi kan ikke konkludere, at de to ting, altså ændringer 
i appetit og fedtmassetab, hænger sammen i vores 

træningsstudie, men vi kan heller ikke udelukke, 
at de gør. Vores studie tyder dog på, at der sker 
noget i kroppen, når man har trænet højintenst i tre 
måneder, og at det har en effekt på både appetitten 
og vægten. Forsøgsdeltagerne trænede fortsat fra 
tre til seks måneder, men de kompenserede for den 
forbrændte energi på en eller anden måde, men 
dette kan både inkludere små ændringer i energifor-
brug udenfor træningssessionerne og energiindtag,« 
fortæller Jonas Salling Quist.

Videre forskning skal være med til at lave bedre 
træningsprogrammer til overvægtige
Efter seks måneder var effekter på subjektiv appetit 
og ad libitum energiindtag væk, og kun hævede 
niveauer af hormonet GLP-1 i faste og efter det 
standardiserede morgenmåltid var tilbage i højin-
tensitetsgruppen.

GLP-1 har formentlig en appetithæmmende effekt 
og spiller derfor en vigtig rolle i appetitregulerin-
gen, men GLP-1 havde i det nye studie øjensynligt 
ikke en solid effekt på appetitten vurderet ud fra 
subjektiv appetit og energiindtag.

Jonas Salling Quist fortæller, at man skal passe på 
med at lægge for mange konklusioner ned over 
studiet, fordi det trods alt kun er et udforskende 
studie. Der er stor variation i effekter af træning på 
appetit og energibalance, og fremtidige studier skal 
dimensioneres i forhold til netop det.

»Vi kan konkludere, at træning ved høj intensitet ser 
ud til at have en forbipasserende effekt på appetitten 
i tidligere fysisk inaktive personer med overvægt 
og svær overvægt. Styrken i vores studie er, at vi 
har undersøgt dette fænomen over lang tid med 
gentagne målinger og sammenlignet med en kon-
trolgruppe. Fremtidige studier skal komme dybere 
ned i forståelsen af det komplekse samspil mellem 
træning og appetit, og hvordan denne viden kan 
bruges til at skabe bedre træningsprogrammer til 
folk med svær overvægt, der er i risiko for at udvikle 
livsstilsrelaterede sygdomme såsom diabetes og 
hjerte-kar-sygdom,« siger Jonas Salling Quist.

Du kender måske til følelsen af, at appetitten falder, 
når du skruer op for intensiteten af din træning.

Faktisk kan der være noget om snakken. Et nyt 
dansk studie viser i hvert fald, at tre måneders 
træning ved høj intensitet har en appetithæm-
mende effekt.

Det lyder jo egentlig meget godt, men desværre ser 
det dog også ud til, at den appetitdæmpende effekt 
af træning ikke varer ved. Studiet viser nemlig også, 
at efter seks måneders træning er effekten aftaget.

»Samspillet mellem træning, appetit og vægttab er 
meget komplekst. I øjeblikket kender vi ikke til de 
langvarige effekter af træning på appetitregule- 
ringen, men med det her studie får vi løftet en lille 
flig af sløret for de underliggende mekanismer,« 
fortæller ph.d. Jonas Salling Quist, som sammen 
med andre forskere lavede studiet i forbindelse 
med sin ph.d.-afhandling ved Biomedicinsk Institut 
på Københavns Universitet.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift 
Journal of Applied Physiology.

Undersøgt effekt af træning blandt overvægtige
Studiet er ét af en række studier, hvori forskerne fra 
Københavns Universitet har undersøgt effekten af 

Af Kristian Sjøgren

Artiklen ‘Effects of active commuting 
and leisure-time exercise on appetite in 
individuals with overweight and obesity’ 
er publiceret i Journal of Applied Physi-
ology. Flere af artiklens medforfattere er 
ansat på Novo Nordisk Foundation Center 
for Basic Metabolic Research.
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Naturligt hormon kan 
få dig til at vælge salat 
fremfor slik

Artiklen ”FGF21: an endocrine inhibitor of 
sugar and alcohol appetite” er udgivet i 
Journal of Physiology. Matthew P. Gillum 
er lektor på Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research, 
Københavns Universitet.

Det er en episk og særdeles velkendt kamp 
mellem det sunde og det søde. Mellem kagen og 
salaten. Og en kamp der i disse år i stigende grad 
vindes af kagen. Derfor har forskere søgt med 
lys og lygte efter svaret på, hvorfor vi vælger det 
usunde frem for det sunde. De fleste sultregule- 
rende hormoner vi kender udskilles enten fra 
kirtler, fedtceller eller tarmsystem. Så fundet af, 
at leveren udskiller hormonet FGF21, der meget 
specifikt styrer vores lyst til sukker og alkohol, var 
forbavsende og lovende.

”Når vi forøger mængden af hormonet FGF21 hos 
mus halverer vi deres forbrug af sukker, og fjerner 
vi det helt, giver musene sig nærmest uhæmmet 
til at indtage sukker og alkohol. Vi tror derfor, at 
FGF21 evolutionært er opstået for at beskytte 
vores forfædre mod at indtage for store mængder 
gæret frugt og alkohol. Nu håber vi, at hormonet 
kan hjælpe nutidens mennesker i kampen mod 
overvægt og fedme, hvis vi kan udvikle det til et 
stof, der kan dæmpe lysten til sukker,” forklar-
er lektor Matthew P. Gillum fra Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabolic Research, 
Københavns Universitet.

Dobbelt så meget sukker, hvis genet mangler
Siden forskningen i 2016 fandt den be-
mærkelsesværdige funktion af hormonet FGF21, 
har der været udført et hav af undersøgelser for at 
forstå, hvordan hormonet virker og, ikke mindst, 
om man ser de samme effekter hos mennesker, 
som man så hos gnavere. Det er alle de resultater 
og den viden, som forskere nu har samlet i en 
review-artikel i Journal of Physiology.

”I 2016 blev det vist, at hormonet FGF21 hos mus 
selektivt hæmmer lyst til sukker og ikke mindst 
alkohol, der jo opstår ved gæring af sukkerhol-
dige fødevarer som fx frugt. Til gengæld påvirker 
hormonet ikke deres lyst til at spise fedt, protein 
eller mere komplekse kulhydrater. Siden da har 
forskere vist den samme effekt hos mennesker 
og faktisk endnu mere markant ved indtagelse af 
alkohol.”

Genetiske undersøgelser har ovenikøbet afsløret, 
at menneskers slik- og alkoholforbrug varierer 
med ændringer i genet der koder for FGF21, 
hvilket altså tyder på, at menneskers tendens til at 
indtage sukker og fermenteret sukker kan forklares 
af en naturlig variation i mængden af FGF21, som 
det enkelte mennesker udskiller.

”Vi ved stadig ikke præcist, hvilke ændringer, der 
har hvilke effekter, men vi kan kunstigt reducere 
en sukkertrang hos mus – enten ved at sprøjte 
hormonet ind i blodbanen eller ved genetisk at 
overudtrykke genet for FGF21. Og hvis vi fjerner 
genet helt hos de her mus, så indtager de dobbelt 
så meget sukker og alkohol som normalt.”

Forsvar mod gæret frugt
Den seneste forskning sætter en tyk streg under, 
at en større forståelse af det hormonelle sam-
spil i kroppen er helt afgørende for at løse det 
voksende problem i den vestlige verden som 
fedmeepidemien afstedkommer med det utal 
af følgesygdomme som type 2 diabetes, NASH, 
hjertekarsygdomme og kræft.

”Det store spørgsmål, som vi er nødt til at besvare 
for at løse problemet er, hvordan de her hormoner 
spiller sammen med hjernen. Hvordan er fx sam-
spillet mellem de stærke signaler vi får fra vores 
smagsløg, når vi spiser sukker i forhold til hvordan 
hjernen i øvrigt opfanger, hvilken mad der giver 
energi og de nødvendige byggestene til kroppen, 
for det er jo helt oplagt her, at evolutionen spiller 
os et puds i at påvirke den mad vi indtager nu i 
forhold til hvad vores forfædre indtog dengang.”

En af forskernes teorier omkring FGF21s funktion 
tager da også udgangspunkt i, hvordan verden så 
ud engang. Meget tyder nemlig på, at leveren har 
en negativ feedbackmekanisme, så den et stykke 
tid efter indtagelse af sukker eller alkohol øger 
udskillelsen af FGF21.

”Vi tror, at FGF21 er kroppens forsøg på at 
beskytte mod de giftige effekter på leveren, 
der kunne opstå, hvis man fx indtager for store 
mængder af gæret frugt, hvilket har været en vigtig 
fødekilde for menneskets forfædre. Formentlig 

Det vakte opsigt, da forskere for få år siden viste, at menneskers søde tand 
i virkeligheden sidder i leveren, hvor hormonet FGF21 udskilles. Hormonet 
dæmper vores lyst til sukker og alkohol markant. For at udvikle den viden 
til medicin til sukkerhungrende overvægtige, er forskerne nødt til først at 
forstå, hvorfor evolutionen har udstyret os med et hormon, der dæmper 
lysten til sukkerholdige energikilder. Meget tyder på, at det skyldes et stort 
forbrug af gæret frugt og alkohol hos menneskets forfædre.

Af Morten Busch

derfor reagerer menneskets lever på for stor ind-
tagelse af sukker og alkohol ved at producere et 
hormon, der giver os mindre lyst til netop alkohol 
og sukker.”

Endnu er det for tidligt at sætte to streger under 
teorien, men forskerne er i fuld gang med at 
undersøge effekterne af hormonniveauerne hos 
mennesker. Derudover er planen at gentage de 
forsøg, der tidligere er foretaget på mus, men 
denne gang på aberne på Saint Kitts i Caribien. 
Netop de aber indtager naturligt alkohol.

”Det ultimative spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor 
vi, trods dette hormon, der burde hæmme lysten 
til sukker, alligevel indtager så store mængder suk-
ker. Skyldes det genetiske ændringer, der sænker 
udtrykket eller er det noget andet i samspillet 
mellem hormoner? Hvis vi lykkes med at finde 
de sammenhænge, kan vi formentlig også finde 
frem til en måde at påvirke balancen, så vi lære at 
modstå sukkerfristelserne og måske derved kan få 
lyst til sundere mad og undgå at blive overvægtige 
og udvikle fedtlever.”

”Når vi forøger mængden af hormonet FGF21 hos 
mus halverer vi deres forbrug af sukker, og fjerner 
vi det helt, giver musene sig nærmest uhæmmet 
til at indtage sukker og alkohol.” 

Matthew P. Gillum
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Forskere finder en nøgle til at forstå 
hvordan celler husker, hvilken type de er

Hjælp! Hvorfor har cellerne så meget 
RNA uden umiddelbar funktion?

Hvordan celler bestemmer deres 
skæbne uden fosterudviklingen

Overraskende gennembrud: Alle umodne 
celler i tarmen kan blive stamceller

Sådan afgøres, om stamceller bliver
til fedt eller knogler

Unge celler zapper rundt,
før de slår sig ned

Flippaser giver celler elektrisk stød
Fosfolipid-flippaser skaber en elektrisk strøm, når de flytter fedtmolekyler rundt 
i cellemembranen, viser ny forskning. Disse membranproteiner har stor betyd-
ning for udvikling af bestemte sygdomme. 

Indsigt i fosterudviklingen kan kurere diabetes
Forskere har kortlagt, hvordan bugspytkirtlen bliver dannet, mens det ufødte 
barn stadig er et foster. Kortlægningen er et skridt på vejen til på sigt at kunne 
lave bugspytkirtler fra bunden for at kunne hjælpe med at kurere diabetes.

Mikromotorer kan flytte rundt på levende celler
Forskere har opfundet mikroskopiske motorer, der skaber hydrogeler i realtid, 
som kan indfange og flytte rundt på levende celler. Denne opdagelse giver 
store medicinske muligheder og potentialer for bedre at designe væv – både 
uden for og inden i kroppen. 

Ny viden: Sådan afgøres cellers skæbne
Både arv og miljø bestemmer en persons skæbne, men hvad bestemmer en 
celles skæbne? Bestemmer arv en celles skæbne allerede når den opstår, eller 
afhænger dens skæbne af det miljø, som cellen udvikler sig i? Den viden er af 
afgørende betydning for at skabe stamceller, der kan udvikle sig til bestemte 
typer celler, og den har derfor været genstand for mange videnskabelige 
diskussioner. Nu har forskere fundet det svar, som i sidste ende kan hjælpe 
med at behandle både kræft og diabetes.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk

indhold
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Forskere finder en 
nøgle til at forstå 
hvordan celler husker, 
hvilken type de er
Når celler deler sig, laver de ikke bare en kopi af 
genomet. De molekyler, der er bundet til genomet, 
definerer cellens funktion og skal også kopieres. Ellers 
kan sygdomme som kræft udvikle sig. Denne ekstremt 
komplekse mekanisme har næsten været umulig at 
finde ud af, men forskere har nu fundet en nøgle til at 
forstå processen. Én fejl i ét protein ødelægger helt 
kopieringsprocessen. Denne opdagelse kan blive 
afgørende for forståelsen af, hvad der afgør cellers 
skæbne.

Af Morten Busch

dersøge, hvad der sker med cellehukommelse og 
organisationsmæssig udvikling, når nedarvningen 
af information gennem histonerne bliver forstyrret.”

Åbner for mange nye muligheder
Fordi mange celler i kroppen deles gennem hele 
livet, er det afgørende at forstå, hvordan de husker, 
hvad de er, og om de skal blive til hud-, lever- 
eller tarmceller. Dette er vigtigt for at udvikle og 
opretholde en sund organisme og for at undgå 
sygdomme som kræft. Mekanismerne, der styrer 
epigenetisk cellulær hukommelse, har dog været 
uklare, og de fortsætter med at forvirre forskere.
“Et tilbagevendende spørgsmål har været, i hvilket 
omfang de kemisk modificerede histoner tilfældigt 
overføres under DNA-replikation. Vores un-
dersøgelse viser, at denne proces er tæt kontrol-
leret og ikke tilfældig. Med vores nye viden kan 
vi begynde at undersøge, præcis hvordan denne 
informationsarv påvirker celler og udviklingen af 
hele organismer.”

Den nye evne til at blokere den korrekte kopiering af 
histoner gør det nu muligt for forskere at bestemme, 
hvor vigtig histonernes arv faktisk er for at udvikle en 
komplet organisme fra en enkelt celle; det vil sige, 
om det at forstyrre funktionen af MCM2 rent faktisk 
påvirker evnen til at skabe andre typer af celler.

“Forskere diskuterer ofte, hvor vigtig informationen, 
som histoner indeholder, i virkeligheden er for en 
celles identitet og skæbne. Den her opdagelse gør 
det muligt for os at lave nye eksperimenter, der 
endelig kan svare på det spørgsmål. Så dette er en 
utrolig vigtig nøgle til at løse mange af de gåder, 
man længe har søgt at løse.”

Den nye forståelse af en nøglemekanisme i 
histon-arven giver nye muligheder inden for 
stamcelleforskning og regenerativ medicin, hvor 
målet er at kunne tage hudceller fra mennesker og 
omprogrammere dem. Det kan også hjælpe med 
at forstå, hvordan forstyrrelse i cellers kopiering 
bidrager til kræft.

“Når kræft udvikler sig, ændrer cellerne deres 
identitet og opnår uønskede egenskaber. Det 
faktum, at cellerne husker, hvilken type de er, og 
dermed hvad deres funktion er, hjælper med at 
forhindre dem i at udvikle de uønskede egen- 
skaber, som fx at dele sig uhæmmet, hvilke kræft-
celler gør. Vi ved, at kræftceller lider af ændringer 
i netop kromatinet, og det vil være spændende at 
undersøge, hvordan nedsat overførsel af histoner 
påvirker udvikling af kræft.”

Artiklen “MCM2 promotes symmetric 
inheritance of modified histones during 
DNA replication” er udgivet i tidss-
kriftet Science. Forskningen er støttet 
af Danmarks Frie Forskningsfond, Det 
Europæiske Forskningsråd, Lundbeck-
fonden og Novo Nordisk Fonden.

Den menneskelige krop omfatter mere end 200 
kendte typer celler, hver med sin egen funktion. 
Cellerne indeholder nøjagtigt samme genetiske 
kode, men adskiller sig ved deres epigenetiske 
signatur. For eksempel kan methylgrupper binde til 
DNA og derved slukke for udtrykket af gener. Til- 
svarende pakker proteiner kaldet histoner vores 
meterlange kromosomer og sikrer, at gener er 
korrekt reguleret. Når cellerne deles, skal disse 
oplysninger også videreføres til de nye datterceller.

“Den epigenetiske signatur kan ses som en celles 
hukommelse. Indtil nu har vi i detaljer kendt, 
hvordan genomet kopieres, men det har været 
ukendt, hvordan epigenomet kopieres. Vores 
seneste undersøgelse viser, hvordan bygges-
tenene i den cellulære hukommelse, de såkaldte 
histoner, overføres, når en celle deler sig. Vi har 
vist, at MCM2-proteinet er nøglen til overførsel 
af disse byggesten og dermed den epigenetiske 
cellehukommelse. Dette gennembrud vil bidrage 
til endelig helt at forstå cellehukommelse, en 
grundlæggende biologisk proces, der er vigtig for 
at udvikle en sund organisme, og som modvirk-
er sygdomme som kræft,” forklarer Anja Groth, 
professor, Biotech Research & Innovation Center, 
Københavns Universitet.

Lille ændring med store effekter
En banebrydende ny teknik har gjort det muligt for 
forskerne at identificere proteinet, der sikrer, at his-
tonerne bliver kopieret, når celler deler sig. Den nye 
teknik, SCAR (sister chromatids after replication) 
sekventering, gør det muligt for forskere at spore 
proteiner bundet til de to nye DNA-strenge, der 
laves, når DNA kopieres. Ved hjælp af teknologien 
kunne forskerne fastslå en nøglerolle for proteinet 
MCM2 i kopieringen af histonerne og de oplys-
ninger, de bærer til begge DNA-datterstrenge.

“Det her er det første direkte bevis for, at et specifikt 
protein er direkte forbundet med at overføre his-
tonbaseret information og dermed replikere cellens 
epigenetiske profil, hvilket udgør cellens hukom-
melse om, hvilken type den er.”

Eksperimenterne viste, at MCM2 er ansvarlig for 
korrekt fordeling af histoner under DNA-replika-
tion, hvilket sikrer, at de overføres til de nye celler. 
Histoner og genomet skaber en struktur kaldet 
chromatin, og denne struktur hjælper celler med at 
opretholde de korrekte funktioner.

“MCM2 er direkte forbundet med replikationen 
af histonbaseret information. Når vi muterede 
MCM2, så det ikke længere kunne binde histoner, 
blev histonerne ikke længere fordelt til begge 
DNA-strenge. Det giver os et unikt system til at un-

”Dette er en utrolig vigtig nøgle til at løse 
mange af de gåder, man længe har søgt at løse.” 

Anja Groth



Hjælp! Hvorfor 
har cellerne så 
meget RNA uden 
umiddelbar funktion?

RNA er den måde, som DNA bliver funktionelt på. 
Hvert eneste af genomets gener er arkitekttegnin-
gen til et protein, og ud fra genet danner kroppens 
celler stykker af RNA – messenger RNA (mRNA) – 
der kan blive oversat til proteiner.

Andre stykker af RNA, fx transfer RNA (tRNA) og 
ribosomalt RNA (rRNA), har strukturelle roller og 
støtter oversættelsesprocessen uden dog selv at 
blive oversat til protein.

Og så er der alt det andet RNA, som indtil videre får 
forskere til at rive sig i håret.

”Der findes meget forskelligt RNA, som har forskel-
lige roller uden at være kodende, men som stadig 
er vigtigt. Lægger vi alt det RNA, som vi kender til 
funktionen af, sammen, redegør vi kun for sølle to til 
tre procent af vores genom,” forklarer Torben Heick 
Jensen.

Fejl i reguleringen af RNA kan føre til kræft
Kroppens celler udfører konstant en balanceakt for 
at sortere i det brugbare og det ubrugelige RNA, og 
hvis kroppens celler ikke opretholder en ordentlig 
RNA-hygiejne, kan tingene hurtigt gå galt.

Til dette formål er cellerne udstyret med forskellige 
proteinkomplekser, der kan bevare eller nedbryde 
stykker af RNA inde i cellekernen. Hvis disse pro-
teinkomplekser har defekter, eksempelvis på grund 
af en mutation, mister cellen dog næsten med det 
samme muligheden for at fungere ordentligt.

Årsagen er, at RNA – både det brugbare og det 
ubrugelige – bliver dannet hele tiden, og hvis der 
ikke bliver sorteret i det, binder alt det umiddel-
bart ubrugelige RNA til proteiner, som det ikke 
skal binde til, og så ophører helt fundamentale 
cellefunktioner.

Hvis helt fundamentale cellefunktioner bliver sat 
ud af spil, starter det en kaskadeeffekt, der i sidste 
ende påvirker helbredet. Mutationer i dé proteiner, 
som sikrer en god RNA-hygiejne, er derfor også 
koblet til forskellige sygdomme, som fx kræft og 
sygdomme i nervesystemet.

”I neuroner spiller RNA-biologi en stor rolle, så det 
er ofte hér, vi ser sygdomme i forbindelse med mu-
tationer i RNA-nedbrydningskomplekserne, uden 
at vi dog kan sige, at der er et 1:1-forhold mellem 
mutationer og specifikke sygdomme,” siger Torben 
Heick Jensen.

Ikke desto mindre åbner forskning i de cellulære 
RNA-nedbrydningsprocesser op for forskellige 
medicinske muligheder.

Torben Heick Jensen forestiller sig blandt andet, at 
man ved hjælp af genteknologien CRISPR kan rette 
på fejl i de komplekser, som nedbryder RNA, og 
derved undgå at mennesker udvikler sygdomme i 
nervesystemet eller kræft.

”Vi forsker ikke selv i det, men det er perspek-
tiverne, og andre undersøger potentialet i dén 
retning,” siger han.

Var blandt pionererne til at finde nyt RNA
Torben Heick Jensen og hans forskningsgruppe 
forsker i de proteinkomplekser, der nedbryder 
RNA’et, som ikke har noget umiddelbart formål.

For 10–15 år siden troede forskere ikke, at 
størstedelen af genomet overhovedet blev oversat 
til noget og slet ikke RNA uden funktion, men det 
har blandt andet Torben Heick Jensens egen forsk-
ning vist, at det gør.

Forskergruppen på Aarhus Universitet publicerede 
i 2008 i Science et forsøg, hvor de satte en del af 
RNA-nedbrydningsmaskineriet ud af spil, og cellen 
producerede enorme mængder RNA, som man 
ikke tidligere havde kendt til, fordi det blev ned-
brudt lige så hurtigt, som det blev dannet.

Cellekernen producerer langt mere ubrugeligt RNA end brugbart RNA. En 
dansk forskergruppe har hænderne langt inde i evolutionens motorrum for 
at finde hoved og hale i det hele.

Af Kristian Sjøgren

Derfor er forskere meget interesserede i at finde ud 
af, hvordan det ubrugelige RNA påvirker cellernes 
og ultimativt organismens velbefindende, og 
hvordan kroppens celler regulerer, hvilket RNA skal 
destrueres og hvad skal gemmes.

”Forskning i disse cellulære processer er forskning 
i de fundamentale processer for, hvordan vores 
genom fungerer. Det er evolutionens og biolo-
giens hjerteblod, og man kan let forestille sig, at 
hvis disse processer ikke fungerer, som de skal, så 
oversvømmes cellerne af ubrugeligt RNA, der kan 
lave alt mulig ravage,” fortæller forskeren bag et nyt 
stort forskningsprojekt inden for området, Torben 
Heick Jensen, Professor, Institut for Molekylær- 
biologi og Genetik, Aarhus Universitet.

Novo Nordisk Fonden har for nylig tildelt Torben 
Heick Jensen en stor Challenge Programme-bevil- 
ling til over de næste 6 år sammen med kollegaer 
fra Syddansk Universitet i Odense og Max Planck 
Institute of Biochemistry i Martinsried, Tyskland at 
smøge ærmerne op og stikke hænderne, reagens-
glassene og mikroskoperne langt ind i biologiens 
motorrum.

Kender kun til funktionen af få procent af krop-
pens RNA
Arbejdet i Torben Heick Jensens forsknings-
gruppe består meget enkelt i at finde ud af, 
hvordan celler bestemmer, om RNA skal bevares 
eller destrueres.

”Vi fandt en eksplosion i nyt RNA, som ingen havde 
set før. På den front var vi medpionerer i at opdage, 
at celler indeholder meget mere RNA, end vi havde 
forestillet os. Den store udfordring inden for feltet 
er nu mere præcist at finde ud af, hvorfor cellerne 
oversætter genomet til RNA, som ikke umiddelbart 
har nogen funktion,” fortæller Torben Heick Jensen.

RNA kan give evolutionær mening
Men hvorfor tillader evolutionen overhovedet, at 
en celle bruger kostbare ressourcer på at lave RNA, 
som alligevel ikke har nogen funktion og bliver 
nedbrudt med det samme? Det virker som spild.

Men for Torben Heick Jensen giver det faktisk 
ganske god mening, hvis man ser det ud fra et 
evolutionært synspunkt.

Den konstante produktion af RNA gør, ifølge 
Torben Heick Jensen, genomet levende. Genomet 
bliver på den måde til en dynamisk værktøjskasse 
med en masse potentielle nye værktøjer, som 
måske kan få en funktion i fremtiden eller værktøjer 
som havde en funktion i fortiden.

Dine celler svømmer bogstaveligt talt rundt i RNA, 
som de ikke umiddelbart bruger til noget som helst. 
Faktisk kan forskere kun redegøre for funktionen af 
dét RNA, som 2–3 procent af genomet laver. Resten 
af RNA’et kender de ikke funktionen af, hvis det da 
overhovedet har nogen.

Selvom det umiddelbart ubrugelige RNA ikke 
har nogen direkte funktion, kan det alligevel 
godt spille ind i vores helbred. Et sindrigt system 
af forskellige proteinkomplekser beskytter og 
nedbryder både det funktionelle RNA og det 
umiddelbart ubrugelige RNA, og hvis mutationer 
opstår i nogle af disse protein komplekser, lurer 
kræft, sygdomme i nervesystemet eller andre 
sygdomme lige om hjørnet.
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Det kan tænkes, at nogle stykker af RNA en dag 
kommer til at kode for et protein, som er gavnligt 
for cellen eller organismen i den ene eller anden 
henseende. Hvis ikke RNA’et bliver udtrykt, kan 
cellen aldrig afprøve disse potentielle mulighed-
er. Den vil i så fald kun have adgang til genomet, 
hvilket svarer til at have en tegning af en hammer 
uden at have selve hammeren. Det er svært at 
afgøre, om en hammer er anvendelig, hvis man ikke 
afprøver den i den virkelige verden.

”Evolutionært giver det rigtig god mening at have et 
dynamisk genom, som man kan afprøve ting med. 
Det kræver dog, at man også har maskineriet til at 
opretholde hygiejnen,” siger Torben Heick Jensen.

Proteinkompleks nedbryder RNA
Det specifikke nedbrydningskompleks, som 
Torben Heick Jensen tidligere satte ud af spil i sin 
forskning, hedder RNA-exosomet.

RNA-exosomet destruerer RNA ved ukritisk at 
pille RNA-bestanddele fra hinanden. De fleste 
RNA-exosomer findes inde i selve cellekernen, 
hvor genomet bliver oversat til RNA, så hvis RNA 
skal have muligheden for at blive til skabelonen for 
dannelsen af et protein, skal det hurtigst muligt ud 
af cellekernen, inden et RNA-exosom får fat i det og 
nedbryder det.

Cellekernen er et meget barskt sted at være for RNA, 
mens cytoplasmaet uden for cellekernen er et helle.

Til at hjælpe de anvendelige RNA-stykker med at 
flygte fra cellekernens skærsild og samtidig spænde 
ben for RNA uden funktion har evolutionen udsty-
ret cellerne med en stribe proteinkomplekser med 
forskellige funktioner.

Foruden RNA-exosomerne findes der også andre 
proteinkomplekser, adapterkomplekser, der binder 
til exosomerne og hjælper dem med at identificere 
de rigtige RNA, der skal splittes.

Der findes også proteinkomplekser, der binder 
til specifikke RNA-stykker og beskytter dem mod 
exosomerne, samtidig med at de sørger for at 
guide RNA’et ud af cellekernen. Det er navnlig 
de stykker RNA, som senere skal oversættes til 
funktionelle proteiner.

Samspillet mellem de forskellige proteinkomplek- 
ser afgør altså, hvilke stykker RNA undslipper celle-

kernen og hvilke nedbrydes lige så hurtigt, som de 
er blevet skabt.

”Kompleksiteten af hele systemet bliver ikke min-
dre af, at noget RNA har en funktion i nogle celler, 
men ikke andre. Derfor skal hver celle udstyres 
med specifikke proteinkomplekser, der sørger for, 
at netop de rigtige stykker RNA bliver udtrykt som 
proteiner i cytoplasmaet i netop den specifikke 
celletype, mens andre ikke gør,” forklarer Torben 
Heick Jensen.

Opdagede to proteinkomplekser, der afgør RNA’s 
skæbne
I forhold til dette projekt, Torben Heick Jensens 
forskningskarriere har haft to store højdepunkter: i 
henholdsvis 2011 og 2016 identificerede hans for-
skergruppe to adapterproteinkomplekser, nemlig 
de proteiner som hjælper exosomerne med at 
genkende de stykker RNA, der skal nedbrydes.

Disse adapterkomplekser sorterer for exosomerne 
og overdrager de RNA-stykker til dem, som skal 
nedbrydes.

Torben Heick Jensen har netop fået bevilliget 
penge til at forske yderligere i at identificere og 
kortlægge adapterkomplekser.

Ud over at kortlægge den præcise struktur af de 
allerede identificerede komplekser håber Torben 
Heick Jensen på, at hans forskergruppe også kan 
finde nye adapterkomplekser.

”Måske findes der 5 til 10 adaptere i alt. Det kom-
mer lidt an på, hvor bredt man kigger. Humane 

cellelinjer kan have nogle, mens stamceller godt 
kan have andre. Det skyldes, at stamceller har 
en lidt anden biologi og har brug for et andet 
RNA-udtryk for at forblive pluripotente og fortsat 
have muligheden for at kunne differentiere sig til 
forskellige celletyper. Kan vi i løbet af de 6 år, som 
projektet varer, finde ét eller to nye adapterkom- 
plekser, vil det være en stor succes,” fortæller 
Torben Heick Jensen.

Kortlægger adapterkomplekser ned i mindste 
detalje
Hvis forskerne finder nye adapterkomplekser, vil de 
arbejde med at kortlægge deres strukturer, og det 
skal de indledningsvis gøre med de to adap- 
terkomplekser, som de allerede har fundet.

Når forskerne kortlægger strukturerne skal de 
først finde de gener, der skaber proteinerne i 
proteinkomplekserne. Derefter skal de udtrykke 
generne i en bakterie-, gær- eller pattedyrscelle, så 
de kan lave nok af proteinerne til at kunne studere 
dem yderligere.

Når Torben Heick Jensen og kollegaerne er lykkedes 
med at producere store mængder af adapterprotein-
erne, skal de forsøge at få dem på krystalform, så de 
kan skyde røntgenstråler gennem dem.

Teknikken hedder røntgenkrystallografi, og pro-
teinernes refleksion af røntgenstrålerne afspejler 
strukturen af det specifikke protein.

Sideløbende skal forskerne også kigge på protein-
erne under elektronmikroskop og tage hundredvis 
af billeder af dem.

Teknikken hedder kryoelektronmikroskopi, hvor 
forskere tager en masse utydelige billeder af et 
protein for efterfølgende at bruge billedbehand- 
lingsprogrammer til at sammensætte billederne til 
ét skarpt billede af proteinet.

Protein kan bruges til at finde flere adapterkom-
plekser
Forskningsarbejdet ér i gang, og forskerne fra 
Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Max 
Planck Institute of Biochemistry har kortlagt nogle 
meget interessante strukturelle aspekter af de to 
adapterkompleksstrukturer, som de kan bruge til 
muligvis at finde endnu flere af slagsen.

Begge proteinkomplekser har en proteindel, som 
er vigtig for, at exosomet kan fungere. Proteindelen 
hedder MTR4, og Torben Heick Jensen forestiller 
sig, at hvis to adapterproteinkomplekser har denne 
essentielle proteindel for at kunne interagere 
optimalt med exosomerne, har andre potentielle 
adapterproteinkomplekser det måske også.

”Hvis det koncept holder, kan vi bruge MTR4 til at 
finde andre adapterkomplekser. Det er den tilgang, 
vi har,” siger Torben Heick Jensen.

Opbygning af RNA bestemmer, om det skal 
destrueres
Kortlægningen af de allerede fundne adapter- 
komplekser, og eventuelle fund af nye, vil gøre 

“The MTR4 helicase recruits nuclear adap-
tors of the human RNA exosome using 
distinct arch-interacting motifs” er udgivet 
i Nature Communications. “Escaping 
nuclear decay: the significance of mRNA 
export for gene expression” er udgivet i 
Current Genetics. “Controlling nuclear RNA 
levels” er udgivet i Nature Reviews Genet-
ics.Torben Heick Jensen modtog i 2018 
et Novo Nordisk Foundation Challenge 
Programme-bevilling til projektet “Func-
tion, structure, regulation and targeting of 
exosome adaptor complexes”.

”Kompleksiteten af hele systemet bliver ikke min-
dre af, at noget RNA har en funktion i nogle celler, 
men ikke andre. Derfor skal hver celle udstyres 
med specifikke proteinkomplekser, der sørger 
for, at netop de rigtige stykker RNA bliver udtrykt 
som proteiner i cytoplasmaet i netop den speci-
fikke celletype, mens andre ikke gør.” 

Torben Heick Jensen

forskere meget klogere på, hvad der foregår inde 
i cellekernerne, når RNA bliver dannet, nedbrudt 
eller beskyttet.

Torben Heick Jensen forestiller sig et meget dyna-
misk skæbnevalg for alle RNA-stumper.

Når RNA’et bliver produceret, genkender adapter- 
komplekser det i løbet af millisekunder. Men interak-
tionen med et adapterkompleks er ikke statisk.

Adapterkomplekser binder og slipper konstant 
RNA’et i en ligevægt mellem de exosomer, som 
vil destruere RNAet, og de proteiner, der vil 
hjælpe RNA’et med at komme ud af cellekernen 
og i sikkerhed.

”De RNA-stykker, som kommer ud af cellekernen, 
har generelt færre af de nukleotidsekvenser, som 
kaldes introns, i sig end de stykker RNA, som ikke 
bliver eksporteret fra cellekernen. Det peger på en 
mekanisme, som cellerne bruger til at genkende 
de brugbare stykker RNA fra de ikke-brugbare. 
Hele genkendelsesprocessen har vi dog ikke helt 
forstået, men det skal vi nok komme til,” forklarer 
Torben Heick Jensen.

RNA kan måske have en effekt, som vi ikke 
kender til
Samlet set skal forskningen også munde ud i en 
bedre forståelse af, om det umiddelbart ubrugelige 

RNA har andre funktioner end at fungere som en 
dynamisk værktøjskasse for evolutionen.

Torben Heick Jensens forskning har vist, at RNA 
lever meget kort i cellekernen, men derfor er det 
alligevel muligt, at en del af RNA’et har en funktion 
i den korte tid, som det trods alt eksisterer i, før det 
bliver nedbrudt.

”Vi tror umiddelbart, at meget af det bare bliver 
lavet for at blive nedbrudt igen, men derfor kan no-
get af det godt have en forbigående effekt, som vi 
også meget gerne vil kende mere til,” siger Torben 
Heick Jensen.
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Hvordan celler
bestemmer deres
skæbne under 
fosterudviklingen
Ny forskning viser, hvordan en specifik type stamcelle 
beslutter sig for at blive til enten celler i ansigtsknogler, 
nerveceller, pigmentceller eller mesenchymale 
stamceller, mens fostret udvikles. Opdagelsen kan 
få betydning for regenerativ medicin og for at forstå 
udviklingen af nogle former for kræft.

Af Kristian Sjøgren

sig til neuroner i det autonome nervesystem, der 
regulerer de ubevidste kropsfunktioner, deriblandt 
vejrtrækning og hjerterytme.

”Det er interessant, at både cellernes første og 
sidste mulighed er at udvikle sig til et neuron, mens 
beslutningen om at udvikle sig til andre celletyper 
ligger imellem disse valg,” siger Maria Eleni Kastriti.

Undersøgte cellernes udvikling i musefostre
I forskningen har Maria Eleni Kastriti med sine 
kollegaer studeret genudtryk i musefostre.

De brugte forskellige genteknologiske teknikker til 
at måle aktiviteten af forskellige grupper af gener på 
enkeltcelle-niveau og har på dén måde kunnet se, 
hvordan celler forskellige steder i musenes kroppe, 
og på forskellige tidspunkter i fostrets tidlige ud-
vikling, interagerer genetisk.

På baggrund af observationerne har de opstillet 
en hypotese over de muligheder, som cellerne i 
neurallisten bliver stillet over for under fosterud-
viklingen.

Specialiserede tarmceller kan skabes i laboratoriet
Opdagelsen har flere interessante perspektiver, der 
kan få klinisk relevans i fremtiden.

Tag for eksempel personer, der har haft så kraftig 
en maveinfektion, at læger har været nødsaget til at 
fjerne en del af deres tarme.

I dét tilfælde vil lægerne gerne have muligheden 
for at erstatte det fjernede tarmvæv med noget nyt, 
men for at kunne dyrke kunstigt væv i laboratoriet 
er lægerne nødt til at vide, hvordan de skal påvirke 
miljøet i cellekulturen, for at cellerne kan udvikle 
sig til at blive netop dé celler, der skal benyttes 
for at kunne konstruere et nyt stykke tarm. Det er 
særlig udfordrende at skabe et funktionelt enterisk 
nervesystem in vitro, men det er absolut nød-
vendigt for, at en transplantation i tarmsystemet 
kan lykkes. Denne forskning giver os vigtig viden 
om, hvordan patientens egne celler kan ompro-
grammeres og bruges til at kolonisere det kunstigt 
fremskabte væv, hvorved man kan lave en fuldt 
funktionel transplantation i tarmsystemet.

Man kan også forestille sig en lignende situation 
med mennesker med nedsat hørelse, hvor de 
specialiserede neuroner inde i øret er blevet be- 
skadiget. Her kan man ligeledes erstatte det 

ødelagte væv, men kun hvis man kan få cellerne til 
at udvikle sig i retning af dén celletype, der mangler.

”Det samme gælder, hvis folk har nogle medfødte 
sygdomme, hvor der er gået kludder i udviklingen 
af den ene eller anden celletype, som stammer fra 
neurallisten. Her kan vores opdagelse både være 
med til at pege på, hvor det er gået galt, og være 
med til at udstikke retningen for at udvikle terapier, 
der måske kan genoprette det skadede væv. Neu-
rallisten findes i huden, og ud fra en hudbiopsi kan 
man skabe de celler, der mangler, men kun hvis man 
ved, hvordan man påvirker dem til at udvikle sig i 
den rigtige retning,” forklarer Maria Eleni Kastriti.

Kan gøre os klogere på kræft
Et andet område, hvor opdagelsen kan blive 
interessant, er i forhold til at øge forståelsen af, 
hvordan nogle kræftformer udvikler sig.

Ved nogle kræftformer, som fx paragangliom eller 
fæokromocytom – som manifesterer sig i bug-
hulen tæt på nyrerne – er mere end én celletype 
involveret.

Her tyder noget på, at kræftudviklingen er begyndt 
på et tidspunkt, der ligger før celledifferentieringen 
og altså omkring neurallist-stadiet.

Med oversigten over de forskellige trin i cellernes 
udvikling mod at blive til den ene eller anden slags 
celle kan forskerne nu fastslå, hvornår i fosterud-
viklingen fejlen kan være sket.

”Dette er et område, hvor der allerede bliver lavet 
meget forskning, fordi det vil give en markant bedre 
forståelse af udviklingen af flere typer kræft, som 
vi ikke har så godt styr på i dag, og en forståelse af 
hvordan forskellige kræftformer i kroppens periferi 
kan være så grundlæggende uensartede,” fortæller 
Maria Eleni Kastriti.

Artiklen ”Spatiotemporal structure of cell 
fate decisions in murine neural crest” er 
udgivet i tidsskriftet Science. Medforfatter 
Maria Eleni Kastriti modtog i 2017 støtte 
fra Novo Nordisk Fonden til projektet 
”Profiling of Neuroendocrine Cells and 
Novel Cell Types in the Human and 
Mouse Adrenal Gland”.

med til bedre at forstå nogle former for kræft, hvor 
beslutningsprocessen imod at blive til den ene eller 
anden celletype er kørt af sporet.

Endelig kan opdagelsen også hjælpe i at udvikle 
nye tilgange til regenerativ medicin, hvor læger 
i fremtiden muligvis kan skabe erstatningsvæv i 
laboratoriet og transplantere det ind i patienter, der 
eksempelvis har mistet noget af hørelsen eller har 
fået fjernet dele af tarmen på grund af en voldsom 
tarminfektion.

”Helt banalt har vi stillet os selv spørgsmålet: 
’Hvordan ved celler, hvad de skal blive til?’, og det 
spørgsmål har vi fundet svaret på i studiet. Vi kan 
nu se, hvor cellerne kommer fra, og hvilke beslut-

flydelse på de første migrerende neurallistceller i 
kraniet, så de helt præcist bliver til knogleceller.

Forskere har en teori om, at vækstfaktorer i miljøet 
omkring neurallisten kan påvirke grupper af gener, 
der bestemmer den enkelte celles skæbne. Den 
ene gruppe gener kunne eksempelvis presse på 
for at gøre cellen til en nervecelle, mens en anden 
gruppe gener prøver at fastholde cellen i det udif-
ferentierede stadie.

”Forskellige cellegrupper er hele tiden i spil, og 
genudtrykket inden for neurallisten oscillerer, uden 
at cellen endeligt vælger sin skæbne. Men når 
miljøet er rigtigt, bliver genudtrykket til gengæld 
skubbet i den ene eller anden retning, og så begyn-
der cellen sin transformation,” forklarer Maria Eleni 
Kastriti.

Cellernes beslutningsproces er som at køre på en 
motorvej
En helt central opdagelse i den nye forskning er, 
hvordan cellerne beslutter sig for, om de skal blive 
til den ene eller anden type celle.

Her kan man forestille sig tre forskellige scenarier.
•  Cellerne er på forhånd programmeret til at ud-

vikle sig til én bestemt celletype.
•  Cellerne skal beslutte sig til at gå i én retning ud 

af mange mulige, og hver af disse retninger åbner 
op for nye muligheder for yderligere at special-
isere sig i retning af den ene eller anden celletype.

•  Cellerne bliver stillet over for muligheden for at 
udvikle sig til én type celle, og hvis de ikke gør 
dét, bliver de stillet over for muligheden for at 
udvikle sig til en anden celletype.

Den nye forskning viser, at cellerne følger den 
tredje mulighed.

”Det er som at køre på en motorvej, hvor der hele 
tiden kommer en ny afkørsel, som fører det ene 
eller det andet sted hen. Sådan foregår cellernes 
udvikling også. Er de først kørt forbi afkørslen, kan 
de ikke udvikle sig til at blive til dén celletype, og så 
må de træffe valget om at udvikle sig til den næste 
celletype eller den næste igen,” siger Maria Eleni 
Kastriti.

Et interessant aspekt af den konklusion er, at 
cellerne allerførst bliver præsenteret for mulig-
heden for at udvikle sig til neuroner i sanseappa-
ratet og allersidst for muligheden for at udvikle 

ninger de træffer for at blive til en række special-
iserede celler,” forklarer én af forskerne bag det nye 
studie, postdoc Maria Eleni Kastriti fra Karolinska 
Institutet, Stockholm, Sverige.

Det nye studie er for nylig offentliggjort i det viden-
skabelige tidsskrift Science.

Miljøet bestemmer, hvad cellerne skal udvikle 
sig til
Neurallisten kan udvikle sig til mange forskellige 
celler rundt om i kroppen. De kan blive til knogle-
celler i øjenhulerne, knogleceller i ørerne, kæben 
og tænderne, gliaceller, der beskytter nerveceller, 
celler i hudens pigment, nerveceller i hovedet lige 
uden for kraniet og nerveceller i det autonome 
nervesystem og det enteriske nervesystem.

Når cellerne i neurallisten udvikler sig i retning af 
den ene eller anden celletype, migrerer cellerne 
under fosterudviklingen til det sted i kroppen, hvor 
der er brug for dem.

Maria Eleni Kastritis forskning viser, at cellerne ikke 
på forhånd er programmeret til at blive til den ene 
eller den anden celletype. I stedet bliver cellerne 
påvirket til at udvikle sig i den ene eller anden 
retning, mens de migrerer.

Hér er det miljøet under migrationen, som påvirker 
cellernes udvikling: for eksempel har et neuron- 
skabt signal i den nederste del af hjernen ind-

Neurallistens celler (neural crest cells) er en meget 
plastisk celletype, som eksisterer i de tidlige stadier 
af fosterudviklingen i dét område, hvor rygmarven 
også udvikler sig. De udvikler sig til en lang række 
celler, deriblandt nerveceller, pigmentceller, celler i 
ansigtsknogler og muskelceller. Nu har forskere for 
første gang fundet ud af, hvordan cellerne beslutter 
sig til, hvordan de vil udvikle sig. Forskningen viser, 
at cellerne hele tiden skal tage stilling til, om de skal 
gå i retning mod at blive til én specifik celletype. 
Hvis en celle ikke gør det, bliver den stillet over for 
muligheden for at udvikle sig til en anden celletype.

Opdagelsen er vigtig for at forstå, hvordan 
forskellige væv i kroppen bliver udviklet under 
fosterdannelsen, og så kan opdagelsen også være 
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Overraskende 
gennembrud:
Alle umodne celler 
i tarmen kan blive 
til stamceller
De fleste af vores organer bliver igennem hele livet vedligeholdt af 
stamceller som, når de deler sig, giver ophav til celler som kan understøtte 
essentielle organfunktioner. Forskere har indtil nu troet at specielle celler i 
fostret var udvalgt til at blive stamceller i vores organer. Nu viser forskning 
af tarmen – stik imod teorier og tekstbøger – at alle celler i tidlige organer 
bliver til stamceller, og – endnu vigtigere – alle celler har den samme 
sandsynlighed for at blive en stamcelle. Det handler ganske enkelt om 
at være på det rette sted på det rette tidspunkt. Den ny viden forenkler 
forskernes opgave med at finde opskriften til at udvikle cellerne.

Af Morten Busch

Det der startede som et simpelt kontrolforsøg i 
laboratoriet endte med at kræve mere end 5 års 
hårdt arbejde. Til gengæld er resultatet at finde i ét 
af verdens fornemste tidsskrifter, og det vil kræve 
en kraftig omskrivning af de videnskabelige tekst-
bøger, der bruges på universiteterne. Derudover 
omdefinerer det stamcelleforskeres opgave med 
at fremstille modne stamceller til fx transplanta-
tioner og terapi.

”Tidligere var det både et spørgsmål om hvilke og 
hvordan, men vores nye resultater viser, at vi frem-
over kan fokusere på, hvordan vi udvikler celler 
til præcis den type stamceller, vi har behov for. 
Derudover tyder vores forsøg på, at kroppen selv 
er i stand til at udnytte dette, fx i forbindelse med 
svære skader. Det skaber et nyt og unikt udgangs- 
punkt for at udvikle stamcelleterapier og hjælpe 
patienter med skade på for eksempel tarmens 
slimhinde,” forklarer Kim Jensen, der er lektor på 
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) på 
Københavns Universitet.

Overraskende plasticitet
Forskernes jagt på at prøve at forstå, hvordan 
stamcellers skæbne styres i tarmen førte til, at 
de stødte på det overraskende fund. Postdoc 
Jordi Guiu forsøgte at udvikle en metode, som 
mulig-gjorde at følge den enkelte celles skæbne i 
tarmen. Han introducerede selvlysende proteiner 
i tarmens celler og kunne ved hjælp af avanceret 
mikroskopi følge den enkelte celles skæbne gen-
nem mange celledelinger.

”Dér fik vi en stor overraskelse, idet litteraturen 
foreskrev, at det var forudbestemt om en celle 
kunne blive til stamceller. Det viste sig dog, at 
alle celler har lige store chancer for at blive til en 

stamcelle i det udviklede organ. Det er i princippet 
bare et spørgsmål om at være på det rette sted på 
det rette tidspunkt. I realiteten betyder dette, at alle 
celler i den føtale tarm kan blive til stamceller hvis 
de modtager de rette signaler.”

Da forskerne efter deres indledende forsøg kun 
kunne forklare en brøkdel af tarmens vækst under 
fosterudviklingen fra de celler man tidligere troede 
var føtale stamceller, etablerede de et samarbejde 
med matematiske eksperter på University of Cam-
bridge. Da de undersøgte deres data nærmere, 
kom de frem til den overraskende konklusion, at 
alle celler i tarmen har lige stor sandsynlighed for at 
blive til stamceller.

”For yderligere at teste cellernes overraskende 
plasticitet testede vi dette i petriskål og ved at 
transplantere cellerne ind i mus. Dette bekræftede 
vores konklusion, idet alle celler under de rette 
forudsætninger kan blive til stamceller.”

Mindsker udfordringer ved stamcelleterapi
Et andet meget interessant fænomen omkring 
stamcellerne observerer forskerne, når de 
undersøger skadet væv på for eksempel tarmens 
slimhinde. I de tilfælde sætter kroppen nemlig 
tilsyneladende cellerne i nærområdet i den 
primitive tilstand, som karakteriserer cellerne i 
fostertilstanden.

”Det er som om, at cellerne nulstilles og mister 
nogle af de karakteristika, de har tilegnet sig i det 
udviklede organ. Idet man ser, at mange celler 
ud over stamcellerne efter skade kan deltage i 
reparationen af væv arbejder vi ud fra hypotesen, 
at dette skyldes den føtale reprogrammering.”

Der findes stadig kun få behandlingsmuligheder 
som udnytter stamceller, og hér er stamcellerne 
isoleret fra udviklede organer. En stor udfordring 
har været at finde frem til fosterstamcellerne, som 
var ansvarlige for at bygge organerne.

”Endnu kan vi kun med sikkerhed sige, at celler i 
mave-tarm-kanalen har disse karakteristika. Vi tror 
dog, at dette er et generelt fænomen når organer 
bliver bygget under fosterudviklingen.”

Hvis det viser sig at være tilfældet, vil det mindske 
de udfordringer ved stamcelleterapi og organ-
reparation fra stamceller fra for eksempel tidlige 
fostre.

”Alternativt vil større indsigt i de mekanismer 
hvormed den cellerne i den umodne tarm 
modnes til at blive stamceller kunne udnyttes til 
at bedre behandling af sår som ikke heles i for 
eksempel tarmen.”

Det Europæiske Forskningsråd (ERC), 
H2020 forskningsprogrammet, Lund-
beckfonden, Novo Nordisk Fonden, 
Carlsbergfondet, Marie Curie Fellowship 
programme og andre støttede projektet. 
Artiklen ”Tracing the origin of adult intes-
tinal stem cells” er udgivet i tidsskriftet 
Nature. Forskere på Biotech Research 
& Innovation Centre og Novo Nordisk 
Foundation Center for Stem Cell Biology, 
DanStem, Københavns Universitet er 
blandt hovedforfatterne.

”Det er som om, at 
cellerne nulstilles 
og mister nogle af 
de karakteristika, de 
har tilegnet sig i det 
udviklede organ.” 

Kim Jensen



Sådan afgøres, om 
stamceller bliver til 
fedt eller knogler

Artiklen ”Osteogenesis depends on 
commissioning of a network of stem cell 
transcription factors that act as repres-
sors of adipogenesis” er udgivet i Nature 
Genetics. Professor Susanne Mandrup 
modtog i 2018 60 mio. kr. til Novo Nordisk 
Foundation Challenge Programme pro-
jektet “ADIPOSIGN – Center for Adipo-
cyte Signaling”.

Når stamceller skal blive til enten knogleceller 
eller fedtceller, skal hundredvis af forskellige gener 
aktiveres eller inaktiveres. Det sker organiseret og 
velorkestreret i et netværk af regulatoriske mekanis-
mer, som danske forskere nu for første gang har fået 
større indsigt i.

Transkriptionsfaktorer er proteiner, som binder til 
DNA’et i nærheden af de gener, de regulerer, og 
forskningen viser, at transkriptionsfaktorerne skal 
ændres meget mere for at lave en fedtcelle end for 
at lave en knoglecelle.

”Det var overraskende, at stamceller, uanset om 
de kommer fra knoglemarven eller fra fedtvævet, 
ligner knogleceller så meget, som de gør. I stam-
cellerne er der aktiveret en stor gruppe transskrip-
tionsfaktorer, der kan relateres til knogledannelse, 
så knoglecelle-genprogrammet ligger allerede klar i 
stamcellen. Modsat skal disse transkriptionsfaktorer 
inaktiveres, og nye fedtcelle-transkriptionsfaktorer 
skal aktiveres, hvis en stamcelle skal udvikle sig til 
en fedtcelle. Der kan dannes fedtceller ud fra stam-
celler i flere af kroppens væv, men det sker altså 
ud fra stamceller, som mere ligner knogleceller,” 
fortæller professor Susanne Mandrup fra Institut 
for Biokemi og Molekylærbiologi ved Syddansk 
Universitet (SDU) i Odense.

Det nye forskningsresultat er for nylig offentliggjort 
i det velansete videnskabelige tidsskrift Nature 
Genetics.

Kan med tiden udvikles til terapi mod forskellige 
sygdomme
Opdagelsen er af grundvidenskabelig karakter 
men er vigtig i at forstå udvikling af sygdomme, 
hvor stamcellerne mister deres potentiale til at 
gendanne forskellige væv i kroppen. Knogler, for 
eksempel, opbygges og nedbrydes hele tiden, og 
fejl i processerne, som opbygger knoglerne kan 
føre til udvikling af sygdommen knogleskørhed. Det 
nye forskningsresultat giver et større indblik i de 
bagvedliggende genetiske processer.

Opdagelsen kommer også med viden som er 
vigtig for udvikling af stamcelleterapi til at behandle 
sygdomme, hvor kroppen mangler fedtceller eller 
knogleceller. Forhåbentlig kan læger på et tidspunkt 
i fremtiden stimulere nogle flere stamceller til at 
blive til knogleceller blandt personer med knogle-
skørhed og derved modvirke sygdommen. Hvis 
det skal være muligt, er det dog nødvendigt at vide, 

hvordan man bedst kan stimulere stamcellernes 
modningsproces.

”De fleste studier af hvordan transskriptions-
faktorerne påvirker stamcellernes udvikling har 
undersøgt enkelte transskriptionsfaktorer, men vi 
har kigget på dem alle sammen og dermed skabt et 
mere komplet indblik i, hvad der sker i processen. 
Det er vigtigt for den grundvidenskabelige viden 
om stamcelleudvikling, men samtidig vil kunne 
bruges til at optimere stamcelleterapi i forskellige 
sammenhænge,” forklarer Susanne Mandrup.

Udviklingen fra stamcelle til fedtcelle eller knogle-
celle involverer 200 faktorer
Alle celler i kroppen indeholder det samme DNA 
og de samme gener. Det afgørende for en celles 
funktion er, om generne i cellen kan blive oversat 
til proteiner eller ej. Derfor skal specifikke gener 
aktiveres i stamcellernes udvikling for at blive til 
en bestemt celletype. Transkriptionsfaktorerne 
regulerer denne aktivering.

Susanne Mandrups forskningsgruppe undersøgte, 
hvilke transskriptionsfaktorer er involveret i at 
udvikle knogleceller og fedtceller. Avancerede 
bioinformatiske analyser viste, at ud af 933 trans-
skriptionsfaktorer, der ser ud til at være involveret 
i at udvikle knogleceller eller fedtceller, stimulerer 
202 transskriptionsfaktorer knogledannelse men er 
aktive allerede i stamcellestadiet. Disse faktorer skal 
lukkes ned, hvis stamcellen i stedet skal udvikle sig 
til en fedtcelle. På den måde fungerer de som tænd 
og sluk knapper.

”Vi benyttede i projektet et bioinformatisk program, 
som min dygtige postdoc Jesper Grud Skat 
Madsen har udviklet og som vi publicerede i et 
videnskabeligt tidsskrift sidste år. Det er machine 
learning. Computerprogrammet identificerer, om 
de enkelte transskriptionsfaktorer spiller en rolle 
i, hvordan genomet bliver omprogrammeret i at 
udvikle enten den ene eller den anden celletype,” 
forklarer Susanne Mandrup.

DNA’ets overordnede struktur afgør, om gener 
kommer til udtryk
Forskerne indledte med at undersøge kromat-
instrukturens ændringer, når stamceller bliver til 
enten fedtceller eller knogleceller.

Kromatin har en vigtig rolle i at forstærke DNA un-
der celledeling og dermed forebygger DNA-skader 

Ny dansk forskning viser, at en masse 
knoglecelle-relaterede gener slukkes, når 
stamceller skal blive til fedtceller. Forskningen er 
et grundvidenskabeligt mesterstykke, der på sigt 
også kan bruges til at forbedre stamcelleterapi og 
forstå forskellige sygdomme.

Af Kristian Sjøgren
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og regulerer genudtryk og DNA-replikation. Kro-
matinstrukturen ændres i en cellecyklus, og dens 
faktiske struktur og tilgængelighed at DNA-stren-
gen for aflæsning er med til at bestemme hvilke 
dele af DNA’et kan aflæses.

Afhængigt af kromatinstrukturen kan forskellige 
transskriptionsfaktorer få adgang til de gener, som 
drejer en stamcelle i retning af at blive til en fedt-
celle eller en knoglecelle.

”Her fandt vi ud af, at knogleceller har meget 
tilfælles med stamceller. Det gælder ikke kun stam-
cellerne i knoglemarven, men også stamcellerne 
i fedtvævet eller musklerne,” fortæller Susanne 
Mandrup.

Bioinformatik finder mening i virvaret
Forskerne undersøgte, om de kunne bruge bioin-
formatik til at forudsige, hvilke transskriptionsfaktor-
er stamcellerne ville skrue op og ned for undervejs 
for at blive til en fedtcelle eller en knoglecelle.

Mere præcist kiggede forskerne direkte på områder 
i DNA’et, hvor de kunne se, at transkriptionsfak-
torerne binder. Disse områder i DNA’et kaldes 
enhancere.

Nogle af disse enhancere hjælper transskrip-
tionsfaktorerne med at skrue op for aktiviteten af 
knoglecelle-relaterede gener, mens andre hjælper 
transskriptionsfaktorerne med at skrue op for aktivi- 
teten af fedtcelle-relaterede gener.

”Det er interessant, at vi har kunnet forudsige, 
hvilke enhancere som bliver op- og nedreguleret 
under udviklingen fra stamcelle til knoglecelle eller 
fedtcelle og at vi rent faktisk allerede kender til 
nogle af disse enhancere fra deres roller i at udvikle 
forskellige sygdomme,” siger Susanne Mandrup.
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Unge celler 
zapper rundt, før 
de slår sig ned

erne har undersøgt. De udvikles ligesom stamceller 
til modne celler. De er dog mere specialiserede. 
Derfor er deres kapacitet til at forny sig også be-
grænset i sammenligning med stamceller. Cellernes 
meget dynamiske opførsel under selve organdan-
nelsen gør dem vanskelige at studere. Ved at dyrke 
de menneskelige progenitorceller på såkaldte 
mikromønstrede glasplader kunne forskerne dog 
studere, hvordan den enkelte progenitor reagerer 
på sine naboceller.

“Vi så noget meget overraskende. Vores un-
dersøgelse viste, at interaktioner med de 
forskellige ekstracellulære matrixkomponenter er 
afgørende. Matrixen ændrer den mekaniske kraft-
tilstand inde i cellen. Vi kan se, at kræfterne opstår 
fra en interaktion mellem den ekstracellulære 
matrix uden for cellen og actincytoskelettet, som 
er inden i cellen.”

De endokrine celler i bugspytkirtlen er alle de 
hormonproducerende celler, der findes på de 
såkaldte Langerhanske øer, såsom de insulinpro-
ducerende beta-celler og de glukagon-produce- 
rende alfa-celler. Kanalcellerne er de epitelceller, 
som findes langs kanalerne i bugspytkirtlen.

“Forsøgene viser, at eksponering til den ekstra-
cellulære matrix-laminin sender stamcellerne i 
retning mod at blive endokrine - ved at reducere 
de mekaniske kræfter i cellerne. Mens ekspone- 
ring til proteinet fibronektin øger cellernes meka-
niske kræfter og får dem til at blive til epitelceller i 
kirtlens kanaler.”

Ny viden, der kan bruges
For at udnytte deres nye fund var forskerne nødt 
til at prøve at forstå signalvejen. Det viste sig, at 
stofferne i den ekstracellulære matrix udløser et 
signal inde i cellen via den såkaldte integrin- 
receptor. Det signal skaber ændringer i de 
mekaniske kræfter i cellens skelet – det såkaldte 
actincytoskelet. De kræfter opfanges af et andet 
protein – det såkaldte YAP-protein, der derefter 
tænder og slukker for specifikke gener.

“Det er den kaskade, der bestemmer cellernes 
endelige skæbne. Vores forsøg besvarer også 
en gåde, der har forvirret forskningsfeltet i årtier: 
Hvordan nogle celler via hjælp af de såkaldte 
Notch-signaler modnes til celler i kanalerne, 
mens andre bliver hormonproducerende en-
dokrine celler.”

Forskerne viser, at den tilsyneladende tilfæl-
dige regulering af Notch-signaler faktisk skyldes 
cellernes interaktioner med deres miljøet uden 
for cellen. Forskerne formåede endda at løfte 
forsøgene ud af petriskålene og vise den fysiolo-
giske relevans in vivo under udvikling af menne-
skets bugspytkirtel.

“Vi kan nu erstatte et betydeligt antal af de stoffer, 
som vi brugte til at fremstille stamceller kunstigt, 
men hvis virkningsmåde i vid udstrækning har 
været ukendt. Nu kan vi så se, at de i bedste fald 
er overflødige.”

Med denne nye strategi kan forskerne mere sik-
kert og omkostningseffektivt fremstille insulinpro-
ducerende beta-celler fra humane stamceller til 
fremtidig behandling mod diabetes.

“Vores opdagelse er epokegørende, fordi den 
forklarer, hvordan multipotente stamceller 
modner under selve organdannelsen. Det giver 
os også værktøjer til at genskabe processerne i 

Stamceller anvendes allerede til bekæmpelse 
af tidligere uhelbredelige sygdomme. Når 
stamceller alligevel ikke lever op til deres fulde 
potentiale, skyldes det, at produktionen af 
specifikke celletyper fra stamceller endnu ikke 
kan styres. Forskere har nu opdaget de signaler, 
der bestemmer skæbnen for umodne celler 
i bugspytkirtlen. Studiet viser, at de er meget 
mobile, og at deres skæbne er stærkt påvirket 
af deres umiddelbare miljø. Gennembruddet vil 
muliggøre fremstillingen af bugspytkirtelceller til 
bekæmpelse af type 1-diabetes.

Af Morten Busch

“Mechanosignaling via integrins directs 
pancreatic progenitor fate decisions” er 
blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature. 
Henrik Semb, professor og administreren-
de direktør for Novo Nordisk Foundation 
Center for Stem Cell Biology, DanStem, 
Københavns Universitet, er sidsteforfatter. 
Adjunkt Anant Mamidi og Christy Prawiro, 
ph.d., DanStem, er førsteforfattere, og ar-
bejdet er resultatet af et samarbejde med 
professor Palle Serups koncern, DanStem. 
Novo Nordisk Fonden har mellem 2010 
og 2018 støttet centeret med næsten 700 
mio. DKK (92 mio. EUR).

Vi nærmer os hastigt en ny æra, hvor man kan 
masseproducere specialiserede celletyper som 
neuroner og insulinproducerende betaceller. 
Ved at transplantere den type celler vil det være 
muligt for lammede mennesker at gå igen, og 
man vil kunne genstarte produktionen af insulin 
hos mennesker med type 1-diabetes. Indtil nu 
har produktionen af de specialiserede celler fra 
stamceller dog i vid udstrækning været baseret på 
empirisk viden om, hvad der virker og ikke virker. 
Resultaterne af et danskledet forskningsprojekt 
offentliggjort i et af verdens førende tidsskrifter 
Nature er derfor et kvantespring fremad.

“Vi har fundet det signal, der bestemmer, om 
cellerne i bugspytkirtlen bliver til insulinprodu- 
cerende betaceller eller til de endotelceller, der 
findes langs bugspytkirtlens kanaler. Det minder 
lidt om en flippermaskine. Cellernes endelige 
skæbne er lig summen af de forskellige miljøer, 
som cellerne møder undervejs, mens de konstant 
bevæger sig rundt i den voksende bugspytkirtel. 
Det er simpelthen eksponeringen til cellernes 
ekstracellulære matrix, der bestemmer deres ulti-
mative skæbne,” forklarer Henrik Semb, professor 
og administrerende direktør, Novo Nordisk Foun-
dation Center for Stem Cell Biology, DanStem, 
Københavns Universitet.

Matrixen bestemmer skæbnen
Det er kroppens såkaldte progenitorceller, forsk-

laboratoriet, så vi mere præcist kan rekonstruere 
celler, der er gået tabt eller er blevet beskadiget 
pga. alvorlige sygdomme, som type 1-diabetes, og 
neurodegenerative sygdomme som fx Alzheimers 
eller Parkinsons.”
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Antibiotika hæmmer
lymfekræft i huden

Gigantisk virus giver
forskere hovedpine

Kampen mod multiresistente
bakterier skal stå i verdens kloakker

Smuglerrute fundet: Sådan vindes 
krigen mod DNA-parasitter

Uventet kædereaktion fører til
massedød af onde bakterier

Hvert andet barn i Guinea-Bissau 
er smittet med tarmparasitter

Forskere undersøger: Sådan behandler man bedst blodforgiftning
Danske forskere revolutionerede for nogle år siden behandlingen af patienter 
med blodforgiftning. Nu har de igangsat endnu et stort klinisk forsøg, der skal 
undersøge, om den mest anvendte blodforgiftningsbehandling på verdensplan 
overhovedet er optimal. 

Infektioner er forbundet med en markant øget risiko for epilepsi
Epilepsi-anfald kan være en voldsom oplevelse. På verdensplan har omkring 
50 millioner mennesker sygdommen, men kun omkring halvdelen ved, hvorfor 
de lider af epilepsi. Et nyt forskningsprojekt viser, at risikoen for epilepsi stiger 
med 78 %, hvis man har været på hospitalet med en infektionssygdom, og har 
man været det flere gange, mangedobles den risiko.

Ny forskning: Personer med højt blodtryk bør blive vaccineret mod influenza 
hvert år
At influenza kan være farligt for ældre og svagelige mennesker er næppe 
en nyhed. Til gengæld er det nyt, at sygdommen er farligere for mennesker 
med forhøjet blodtryk. Et stort populationsstudie af mennesker med forhøjet 
blodtryk viser, at influenzavaccination er forbundet med lavere risiko for 
død. Forskerne bag mener, at alle personer med højt blodtryk bør få en årlig 
influenzavaccination. 

Stort studie: Parasit i katteafføring koblet til skizofreni
Parasitten Toxoplasmosis gondii er i et stort studie koblet sammen med øget 
risiko for at udvikle skizofreni. Studiet er det første til at kigge på sammenhæng 
mellem tidspunktet for smitte med parasitten og tidspunktet for udviklingen af 
sygdommen.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk

indholdindhold
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Antibiotika
hæmmer  
lymfekræft
i huden 

Artiklen ”Antibiotics inhibit tumor and 
disease activity in cutaneous T cell 
lymphoma” er publiceret i Blood (Journal 
of the American Society of Hematolo-
gy). Studiet er udarbejdet i samarbejde 
mellem LEO Foundation Skin Immunol-
ogy Research Center ved Københavns 
Universitet, Aarhus Universitet og Aarhus 
Universitetshospital, Sjællands Univer-
sitetshospital og samarbejdspartnere i 
USA og Tyskland. Studiet er støttet af LEO 
Fondet, Novo Nordisk Fonden (Tandem 
Programme-bevilling), Danmarks Frie 
Forskningsfond, Lundbeckfonden, Kræf-
tens Bekæmpelse og TV2 Knæk Cancer 
indsamling.

Når kræft rammer mennesker, kræftcellerne og 
kroppens øvrige celler indleder en kamp om res-
sourcer. Udfaldet af den kamp er afgørende. Hvis 
kræftcellerne får den nødvendige næring, vokser 
og deler de sig og kræften breder sig. Forskere 
prøver derfor konstant at finde nye metoder til 
at udsulte kræft uden at skade kroppens øvrige 
celler. En overraskende metode til at gøre det kom 
fra en uventet kant.

”Når mennesker rammes af CTCL, udvikler 
immunsystemets T-celler sig abnormt og angriber 
huden. Derfor plages disse personer ofte også af 
bakterielle hudinfektioner. Vi forsøgte at bekæm-
pe de bakterier med antibiotika og opdagede, at 
kræften samtidig blev hæmmet. Vi kan nu se, at 
det skyldes, at de giftstoffer bakterierne producer-
er stimulerer kræftcellernes vækst. Så ved at fjerne 
bakterierne, fjerner vi den ekstra benzin på kræft-
bålet som infektionen udgør,” forklarer professor 
Niels Ødum fra LEO Foundation Skin Immunology 
Research Center på Københavns Universitet.

Bakterier giver kræftceller vækstfordel
CTCL er den engelske forkortelse for cutaneous 
T-cell lymphoma. Det er en sjælden lymfekræft- 
sygdom og en afart af non-Hodgkin lymfom. Hos 
langt de fleste, der rammes af non-Hodgkin lym-
fom, er det immunsystemets B-celler eller hukom-
melsesceller, der rammes, mens det hos menne-
sker med den sjældnere CTCL er T-cellerne, der 
rammes. Disse celler indeholder immunforsvarets 
nøgleberedskab og har til opgave at finde celler i 
kroppen, der er blevet ramt af enten en virus eller 
en bakterie.

”Tidligere var læger meget forbeholdne med at 
give antibiotika til personer med hudinfektioner, 
fordi de har frygtet udvikling af antibiotikaresi- 
stente bakterier. Det syn ændrer vores nye forsøg 
på. Ideen fik vi fra laboratorieforsøg, som viste, at 

bakteriernes giftstoffer kunne skrue op for kræft-
cellernes vækst i reagensglas.”

Lars Iversen, klinisk professor i dermatologi fra 
Aarhus Universitetshospital, havde samtidigt 
bemærket at behandling med antibiotika mod 
blodforgiftning markant forbedrede huden hos 
en person med CTCL. Forskernes idé var derfor 
at give personer med CTCL en meget kraftig anti-
biotikakur, som kunne slå stafylokok-infektionen 
effektivt ned, så den ikke kom igen, og samtidig 
undersøge, hvordan kræftcellerne blev påvirket.

”Vi blev positivt overraskede, at stafylokokkerne 
i huden udskiller nogle giftstoffer, og dét får 
immunceller til at frigive cytokiner, som er vigtige 
signalstoffer. Og cytokinerne giver faktisk kræft-
cellerne et ekstra boost, så de har nemmere ved 
at vokse og dele sig. Da vi slog stafylokokkerne 
ud, fjernede vi det boost, så kræftcellerne mistede 
deres vækstfordele i forhold til kroppens andre 
celler. Så man kan sige, at vi med behandlingen 
fjernede en masse benzin fra bålet.”

Endnu er den ny behandling kun testet på 8 
personer, men fraktionen af ondartede T-celler 
faldt signifikant efter antibiotikabehandlingen 
hos hele 6 af dem. Alle personerne oplevede et 
markant fald i kliniske symptomer som respons på 
aggressiv, kortvarig antibiotikabehandling.

”På grund af frygten for antibiotikaresistens var 
vi spændte på, om effekten ville vare ved, men 
vi så stadig forbedringer i op til 6 måneder efter 
antibiotikabehandlingen sluttede. Antibiotika-
behandlingen ser derfor ud til at bryde en ond 
cirkel og bremse den stadigt hurtigere vækst af 
kræftcellerne.”

Alternativ til nuværende kræftbehandling
De nye resultater er på mange områder bane-

Mennesker med lymfekræftsygdommen CTCL (kutant T-celle-lymfom) 
får ofte også bakterielle hudinfektioner. Under deres forsøg på at lære at 
bekæmpe stafylokokinfektion hos en person med CTCL, bemærkede 
forskere at antibiotika også dæmpede kræftsymptomerne. Nye forsøg på 
en større gruppe personer med CTCL viste, at antibiotika faktisk hæmmer 
både bakterieinfektion og kræft. Håbet er, at metoden også kan hjælpe med 
at hæmme andre kræfttyper.

Af Morten Busch

brydende. Det er tidligere rapporteret, at antibioti-
ka har haft én eller anden positiv effekt på enkelte 
personers symptomer, men forskere har aldrig før 
undersøgte, hvad antibiotika faktisk gør ved selve 
kræften.

”Det er banebrydende, for det er første gang 
nogensinde, at bakterier er direkte forbundet 
med CTCL. Det er frugten af mange års forskning, 
hvor vi har kombineret molekylære og genetiske 
undersøgelser i laboratorieforsøg med kliniske 
undersøgelser af nøje udvalgte personer.”

Endnu er der dog et stykke fra at testforsøgene på 
otte personer bliver til en standardbehandling. 
Før det kan ske, skal der udføres større kliniske 
forsøg for at finde ud af, hvilke personer og syg-
domsstadier antibiotikabehandlingen virker bedst 
på. Forskerne er dog så positive, at de allerede er 
i gang med at undersøge om behandlingen kan 
bruges i andre sammenhænge.

”Vi har grund til at tro, at samme type behandling 
kunne dæmpe visse andre former for hudkræft. 
Vi er nu optaget af, hvordan man kan styrke den 
gængse kræftbehandling med antibiotika og især 
at finde nye måder at ramme bakterierne på uden 
at bruge antibiotika. Altså at finde nye midler, som 
uden risiko for resistensudvikling kan fjerne de 
vækstfordele, som bakterier giver kræftcellerne i 
kampen mod kroppens immunforsvar.”

”Vi blev positivt overraskede, at stafylokok- 
kerne i huden udskiller nogle giftstoffer, og dét 
får immunceller til at frigive cytokiner, som er 
vigtige signalstoffer.” 

Lars Iversen
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Gigantisk virus giver 
forskere hovedpine
Forskere har identifi-
ceret en gigantisk virus, 
som angriber en bak-
terie, der er kendt for at 
være koblet til udvikling 
af diabetes og fedme.

Af Kristian Sjøgren

har potentialet til at påvirke vores helbred, fordi 
de lever af at inficere bakterier, som er koblet til 
en masse sygdomme i mennesker,” fortæller en 
forsker bag det nye studie, Frank Møller Aarestrup, 
Professor og Leder, Forskningsgruppe for Genetisk 
Epidemiologi, DTU Fødevareinstituttet, Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU).

Det nye studie er for nylig offentliggjort i Nature 
Microbiology.

Megafager er større end nogle bakterier
Normalt betragtes fager og megafager ikke som 
levende væsner. De betegnes i stedet som store 
molekyler, der har arvemasse i form af RNA eller 
DNA.

Når fagerne inficerer en bakterie, kan de enten 
overtage bakteriens funktion eller få bakteriens 
cellulære mekanismer til at kopiere fagens DNA og 
RNA, indtil bakterien revner, og nye fager flyder ud 
i omgivelserne.

Megafagerne giver dog forskere hovedpine. Mens 
de fleste fager er meget mindre end de bakterier, 
som de inficerer, er megafagen Lak-fagen (Frank 
Møller Aarestrup deltog også i at opdage Lak-fa-
gen for nylig) større end de mindste bakterier og 
dermed svære at klassificere som andet end en 
levende væsen.

Flere fager end bakterier
Lak-fagens værtsbakterie formodes at være 
Prevotella, og crAss-fagens er Bacteroides. Mens 
dominans af Bacteroides i tarmene generelt kobles 
til negative sundhedseffekter i mennesker, kobles 
Prevotella til positive effekter.

Prevotella hjælper mennesker med at nedbryde 
genstridige plantestoffer i føden, og det er sund-
hedsfremmende.

”Når vi undersøger eksempelvis den samlede 
mængde DNA i en afføringsprøve fra grise, består 
op til 2 procent af DNA fra Lak-fagen. Det er rigtig 
meget DNA og også næsten lige så meget, som 
der er Prevotella-DNA. Det svarer lidt til, at der er 
næsten lige så mange løver som gnuer på savan-
nen, hvilket ikke giver mening. Alt det peger på, 
at der er noget omkring de her megafager, som vi 
endnu ikke helt forstår. Måske har de andre værter, 
eller også er deres biologi ikke, som vi tror,” forklar-
er Frank Møller Aarestrup.

Fager har levet sammen med primater i millioner 
af år
I studiet har forskerne indsamlet afføringsprøver 
fra hele verden og analyseret DNA’et i dem. Ved at 
kigge på forholdet mellem indholdet af specifikke 
stykker arvemateriale i de mange prøver kan forsk-
erne samle arvematerialerne i grupper, som udgør 
hele genomer.

På den måde var de i stand til at finde hele det gi-
gantiske crAss-fag-genom og efterfølgende bevise i 
laboratoriet, at der virkelig var tale om én fag.

Forskerne fandt fagen i mere end halvdelen af de 
prøver, som de analyserede. Prøverne kom fra 
en tredjedel af alle verdens lande og fra samtlige 
kontinenter.

Derudover har forskere også fundet crAss-fag-
lignende sekvenser blandt primater, hvilket peger 
på, at fagen har haft mennesker og andre primaters 
tarme som deres hjemsted i flere millioner år.

Det stærke tilhørsforhold til mennesker kan i sig 
selv give forskerne hovedpine.

”CrAss-fagen ser ud til at være associeret mere 
med mennesker, end den gør med Bacteroides. 
Ligesom herpesvirus eller bakterien Helicobacter 
har en evolution, som ligger tæt op ad menneskets, 
har crAss-fagen det også, men den smitter ikke 
os, hvilket gør associationen uforklarlig. Det er 
nærliggende at tro, at crAss-fagen så ikke smitter 
Bacteroides, men smitter noget andet og transmit-
teres fra mor til barn, men det efterlader også mange 
ubesvarede spørgsmål. Der er bare noget her, som vi 
ikke forstår endnu,” siger Frank Møller Aarestrup.

Fager kan bruges til at kurere sygdomme og holde 
tarmene sunde og raske
Hvad forskerne til gengæld forstår er, at både 
Lak-fagen og crAss-fagen er gigantiske fager, der alt 
andet lige må have en stor betydning for sam-
mensætningen af bakterier i menneskets tarme.

Bakteriesammensætningen i tarmene er direkte 
koblet til et hav af sygdomme: autisme, Alzheimers, 
fedme, diabetes og tarmsygdomme som Crohns og 
colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse).

På den måde er de gigantiske fager potentielt 
medicinsk interessant, hvis lægemidler eller gen-
manipulation kan få dem til at opføre sig ander-
ledes og skubbe sammensætningen af tarmbakteri-
er i den ene eller anden retning: fagterapi.

Eksempelvis kunne man skrue op for crAss-fagens 
muligheder for at inficere Bacteroides og på den 
måde nedbringer den bakterierelaterede risiko for 
at udvikle fedme eller diabetes.

Måske kunne både crAss-fagen, Lak-fagen og 
andre store fager bruges til at skabe balance i tarm-
bakteriesammensætningen, så hele tarmmiljøet 
bedre kan modstå sygdomsfremkaldende bakterier 
som Salmonella.

”Vi er stadig i begyndelse af det her forskningsfelt, 
hvor vi prøver at finde og identificere megafagerne. 
Det næste naturlige skridt er at studere deres funk-
tion og hvordan de påvirker den virkelige verden. 
Til at starte med skal vi simpelthen se, om de virke-
lig inficerer de bakterier, som vi tror de inficerer, og 
om de måske også kan inficere andre bakterier, der 
kan påvirke menneskets helbred,” fortæller Frank 
Møller Aarestrup.

Artiklen ”Global phylogeography and 
ancient evolution of the widespread hu-
man gut virus crAssphage” er udkommet 
i Nature Microbiology. In 2016, Novo 
Nordisk Fonden tildelte en Challenge Pro-
gramme-bevilling på 60 millioner kroner 
til Frank Møller Aarestrup for projektet 
”Global Surveillance of Antimicrobial 
Resistance”.

En gigantisk virus giver forskere hovedpine. Det gør 
den ikke, fordi de bliver smittet med én eller anden 
eksotisk sygdom, men fordi forskerne simpelthen 
ikke kan forstå, hvorfor nogle virus skal blive så store.

CrAss-fagen (cross-assembly phage) er en fag – en 
virus som angriber bakterier – som er 10 gange 
større end HIV og findes i tarmene hos halvdelen 
af verdens befolkning, og så angriber den ikke 
mennesker, men derimod bakterier af slægten 
Bacteroides.

Bacteroides er kendt for at være involveret i ud-
vikling af diabetes og fedme, så forskerne er meget 
interesserede i at forstå disse gigantiske virus.

Nu har forskere fået kortlagt hele crAss-fagens 
genom.

”Disse virus er så store, at forskere begynder at 
spekulere på, om de overhovedet er virus eller om 
de er noget andet. Og så er det interessant, at de 

”Disse virus er så store, at forskere begynder at 
spekulere på, om de overhovedet er virus eller 
om de er noget andet.” 

Frank Møller Aarestrup
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Kampen mod 
multiresistente 
bakterier skal stå 
i verdens kloakker

antibiotikaresistens an på en anden måde end 
hidtil. Bevillingen løber frem til 2023.

Fokus på alt for få bakterier
Samfundet, herunder forskningsverden, har ifølge 
Frank Møller Aarestrup længe haft et forkert fokus 
i at udvikle våben mod spredningen af antibiotika-
resistens.

90–95 procent af verdens antibiotika benyttes 
udenfor hospitalerne, men alligevel er næsten hele 
fokus på de enkelte tilfælde af antibiotikaresistens, 
der dukker op på enkelte stuer rundt om på hospi-
talerne. Det kan dreje sig om højresistent gonorré 
i England eller vancomycinresistente enterokokker 
på Amager.

I Danmark er vi eksempelvis enormt fokuserede 
på methicillin-resistente Staphylococcus aureus 
(MRSA), hvor hvert eneste af de ganske få tilfælde 
af MRSA bliver dokumenteret og analyseret ned 
i mindste detalje. MRSA står dog kun for cirka 
0,5 procent af alle smittetilfælde med stafylokok-
ker, og stafylokokker står kun for en brøkdel af 
alle smittetilfælde med infektionsfremkaldende 
bakterier.

Samtidig dør rigtig mange mennesker af infektions-
sygdomme, der er forårsaget af ikke-resistente 
bakterier, men dem er der ikke så meget offentlig 
fokus på.

Ifølge Frank Møller Aarestrup er problemet, at 
resistensbegrebet har fået sit helt eget liv i den 
offentlige debat, hvor snakken er afkoblet fra det 
reelle problem, som er smittespredning af infek-
tionssygdomme.

”Én af vores samarbejdspartnere har lavet nogle 
avancerede computermodeller, som viser, hvor 
man skal fokusere for at have den størst mulige ef-
fekt på antallet af dødsfald forårsaget af infektions-
sygdomme. De modeller viser meget klart, at det 
har en meget større effekt på at reducere antallet af 
dødsfald at forsøge at kontrollere smittespredning 
og dermed udvikling af resistens i befolkningen 
end at fokusere på de sjældne problemer på hos-
pitalerne. Desværre er det politiske fokus primært 
på de sjældne tilfælde af resistente bakterier, 
hvilket nok skyldes, at forbedret hygiejne og den 
slags, som vi ved virkelig batter, ikke er så sexet 
som de teknologiske løsninger, hvor vi udvikler 
nye former for antibiotika,” siger Frank Møller 
Aarestrup.

Dansk forskningsprojekt peger på, at det globale problem med 
multiresistente bakterier formentlig i højere grad skyldes fattigdom 
og dårlig sanitære forhold end højt forbrug af antibiotika.

Af Kristian Sjøgren

forsøger at bekæmpe ved at udvikle nye former for 
antibiotika, hurtig diagnostik eller infektionskontrol. 
Vi render ligesom bagefter og prøver at lappe på 
systemet, når det først er gået galt, i stedet for at 
forebygge og sikre os, at problemerne slet ikke 
opstår til at starte med. Hvis vi i stedet kan reducere 
den generelle smittespredning og sørge for, at 
antibiotika virker første gang, vil der slet ikke være 
behov for at tænke i nye antibiotika, for så ville vi 
slet ikke have multiresistente bakterier,” fortæller 
Frank Møller Aarestrup, der er professor og leder af 
Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi ved 
DTU Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske 
Universitet i Lyngby.

Frank Møller Aarestrup fik i 2016 en stor bevilling 
fra Novo Nordisk Fonden til at efterprøve sine 
teorier om, at man kan gribe problematikken med 

Vi ved ikke, hvor resistens stammer fra
Når man kun fokuserer på det sidste led i kæden, 
der leder til antibiotikaresistens, misser man ifølge 
Frank Møller Aarestrup også muligheden for at se, 
hvor man kan sætte ind tidligere for at forebygge, at 
resistens overhovedet opstår.

Et eksempel er, hvor antibiotikaresistens næsten 
altid bliver opdaget: Det er i den vestlige verden, 
hovedsageligt Europa og det østlige USA. Fx blev 
MRSA opdaget i England.

Betyder det så, at resistensproblemet i dette tilfæl-
de opstod i England?

Formentlig ikke, men det er ikke til at sige, hvor 
det reelt opstod, for forskere har først fokus på 
problemet, når det rammer den vestlige verdens 
hoveddør ved at blive opdaget på et hospital.

Alligevel har forskere en bred konsensus om, at 
antibiotikaresistens med størst sandsynlighed 
stammer fra Asien, og at smittebærere har været 
på ferie i Asien, er blevet smittet og har taget de 
resistente mikrober med hjem.

Dog er ikke alle enige i den antagelse, og én af dem 
er Frank Møller Aarestrup.

”Problemet er bare, at vi indtil nu rent faktisk ikke 
har undersøgt, om denne hypotese er korrekt. Vi 
formoder, at bare fordi de i Asien efter sigende 
benytter sig af flere bredspektrede antibiotika, end 
vi gør i Vesten, så er det også lettere for bakterier 
at udvikle resistens der, men vi ved ret beset ikke, 
om det er tilfældet, for det har vi ikke undersøgt,” 
siger han.

I Afrika er resistens ved at løbe løbsk
Frank Møller Aarestrups forskning viser faktisk, at 
store lunser af vores antagelser, når det gælder ud-
gangspunktet for udvikling af antibiotikaresistens, 
kan være direkte forkerte.

Som første led i det store forskningsprojekt, der 
udspringer fra bevillingen fra Novo Nordisk Fond-
en, har Frank Møller Aarestrup sammen med sit 
forskerhold fra DTU lavet et pilotforsøg, hvor de har 
taget prøver fra spildevandsanlæg i 60 lande og un-
dersøgt indholdet af resistente bakterier i prøverne.

Den forskning viser, at Kina og Indien ikke udmærk-
er sig ved at have den højeste forekomst af antibio- 
tikaresistens, sådan som forskere i vesten ellers 

Forekomsten af antibiotikaresistente bakterier har 
aldrig været højere og mere relevant at tage stilling 
til end i 2019. Flere af disse bakterier ligger på lur på 
verdens hospitaler end nogensinde før, og overalt 
på kloden forsøger forskere at finde det næste nye 
antibiotikum, der kan redde liv og lemmer blandt 
de mennesker, hvor alt andet fejler.

Men måske griber forskningsverden problem-
stillingen helt forkert an. Det mener i hvert fald en 
dansk forsker, der peger på, at bekæmpelsen af 
antibiotikaresistens er blevet for navlebeskuende 
og med fokus på det eller de forkerte steder.

”Vi har i rigtig mange år fokuserede på det sidste 
led i den lange kæde, som leder frem til problemet, 
nemlig de multiresistente bakterier hos kritisk 
syge patienter på hospitalerne. Det er dem, vi 
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Artiklen “Global monitoring of antimicro-
bial resistance based on metagenomics 
analyses of urban sewage” er udgivet i 
tidsskriftet Nature Communications. In 
2016, Novo Nordisk Fonden tildelte en 
Challenge Programme-bevilling på 60 
millioner kroner til Frank Møller Aarestrup 
for projektet ”Global Surveillance of Anti-
microbial Resistance”.

”Vi samarbejder meget tæt med Verdenssund-
hedsorganisationen (WHO), fordi det giver os 
både legitimitet og adgang til sundhedsvæsner 
rundt om i hele verden.” 

Frank Møller Aarestrup

altid har troet. Til gengæld er der høj forekomst af 
antibiotikaresistens i Afrika, selvom adgangen til 
antibiotika ofte er begrænset i mange afrikanske 
samfund.

Ifølge Frank Møller Aarestrup kan forskellen 
mellem forskningsverdens formodninger og de 
nye observationer være, at Kina og Indien har langt 
flere forskere og udgiver meget mere videnskabelig 
litteratur om emnet end resten af de asiatiske lande. 
At de skriver mere om forekomsten af antibiotikare-
sistens i Kina og Indien er rigtigt, men det afspejler 
ikke nødvendigvis det reelle billede.

”Da vi fik disse første resultater, blev vi da også 
overraskede, fordi de går imod det, som mange 
andre forskere tror på. For mig var det også en stor 
overraskelse, at der er så meget resistens i Afrika, 
og at vi måske tager fejl omkring Kina og Indien,” 
siger Frank Møller Aarestrup.

Undersøgte spildevand i 60 lande
I forskningen har forskerne helt lavpraktisk gjort 
det, at de har indhentet prøver fra spildevandsan-
læg i 60 lande. Prøverne er herefter blevet sendt 
til Danmark, hvor forskerne har oprenset alt DNA i 
dem. Derefter har de sekventeret bidder af DNA’et 
og matchet det op imod en database med gense-
kvenser for kendte antibiotikaresistens-gener.

På den måde får forskerne et overblik over antallet 
af resistente bakterier i en given spildevandsprøve 
samt et indblik i, hvilket resistensgener de bærer 
rundt på.

At tage prøver fra spildevand har flere forskellige 
fordele.

•  For det første er det meget svært at få afførings- 
prøver fra et bredt udsnit af en given befolkning, 
fordi det kommer i karambolage med blandt 
andet EU’s Generel Forordning om Databeskyt-
telse og andre persondatabeskyttelseslove. 
Når afføringen først rammer toilettet, er det dog 
ikke længere koblet til personen længere, men 
overgår til at være en miljøprøve, og den må 
forskerne granske, lige så tosset som de vil.

•  For det andet er det alt andet lige meget lettere 
at tage en prøve fra et spildevandsanlæg, fordi 
i dem er bakterier fra flere tusinde mennesker 
allerede blandet sammen til at give en god 
repræsentation af forekomsten af antibioti-

karesistens i hele det ofte store område, som 
tømmer deres toilettet ned i det samme kloak-
system.

”Vi samarbejder meget tæt med Verdenssund-
hedsorganisationen (WHO), fordi det giver os 
både legitimitet og adgang til sundhedsvæsner 
rundt om i hele verden. Det gør vores forskning 
meget lettere,” fortæller Frank Møller Aarestrup.

Computer til at analysere data er ikke udviklet 
endnu
Det lyder måske meget simpelt at lave den slags 
analyser, men det er det langt fra. For at kunne 
analysere på og sammenligne den mængde 
data, som findes i de forskellige databaser og i 
spildevandsprøverne fra det næste forsøg, som 
forskerne har på programmet, kræver det den 
samlede kapacitet af Danmarks mest avancerede 
supercomputer, Computerome, i en hel måned.

Computeren er faktisk slet ikke færdigbygget 
endnu men bliver det først i løbet af den tidlige 
sommer 2019. Dér har Frank Møller Aarestrup fået 
eksklusiv rettigheder til at bruge computeren i den 
første måned og analysere sine data der.

Hvis ikke han kunne benytte computeren, ville det 
tage cirka 22 dage at analysere hver prøve, og i den 
opfølgende forskning, hvor han gerne vil eftervise 
resultaterne fra pilotforsøget, har han 268 prøver fra 
103 lande. Prøv selv at regne ud, hvor lang tid det 
vil tage.

Verden kan opdeles i to grupper ved forekomsten 
af resistens
Fra pilotforsøget har forskerne dog allerede fået 
resultater, der er meget interessante.

For det første kan forskerne se store regionale 
forskellen i forekomsten af antibiotikaresistens.

Afrika, Asien og Sydamerika er den ene gruppe, 
mens Nordamerika, Europa, Australien og New 
Zealand er den anden. I Sydamerika, Asien og 
Afrika er der en meget ligelig fordeling af resistens, 
så bakterierne har udviklet resistens jævnt over 
for alle former for antibiotika, mens i Nordamerika, 
Europa, Australien og New Zealand er bakterierne 
primært blevet resistent over for én gruppe af 
antibiotika: makrolider.

Enkelte steder stikker dog ud. I Galápagosøerne 
ligner resistenssammensætningen Nordamerika, 
Europa, Australien og New Zealand, og i Malta 
ligner resistenssammensætningen Afrika.

”Forklaringen på det kan jo være, at der er rigtig 
mange vestlige turister på Galápagosøerne, og 
Malta ligger jo også forholdsvis tæt på Afrika,” 
siger Frank Møller Aarestrup.

Du kan læse hele studiet i Nature Communica-
tions.

Kun svag kobling mellem brug af antibiotika og 
forekomst af antibiotikaresistens
I deres analyser af resultaterne har forskerne fra 
DTU forsøgt at finde en forklaring på, hvorfor 
forekomsten og sammensætningen af resistens 
ser ud, som den gør.

De har set på, om brugen af antibiotika i et givent 
land kan kobles til forekomsten af resistens, og så 
har de set på, om resistensgener i spildevands- 
prøver kan kobles op på rejseaktivitet mellem to 
givne lande. Altså, er forekomsten af de samme 
resistensgener højere blandt lande, der har mange 
direkte flyvninger mellem landene?

•  For det første fandt forskerne ingen sammen-
hæng mellem antibiotikaresistens og flyrejser, 
hvilket jo ellers er ét af hovedargumenterne for 

Asien til at være årsag til spredning af antibioti-
karesistens til den vestlige del af verden.

•  Endnu mere interessant er det måske, at sam-
menhængen mellem forekomsten af antibioti-
karesistens og brugen af antibiotika i forskellige 
lande meget svag.

”Det var med lod og trisser og ned ad bakke, at 
vi kunne finde en sammenhæng. Den var meget 
svag, selvom hele forskningsverden peger på 
netop den sammenhæng som værende skurken 
i udviklingen af resistens. Det er på mange måder 
meget bekymrende, at den sammenhæng, som alle 
mener er der, er så svær at finde. Det er sådan no-
get, som kan give søvnløse nætter blandt forskere 
og også gjorde det for mig,” forklarer Frank Møller 
Aarestrup.

Dårlig sanitære forhold kan være årsag til spred-
ning af resistens
I forsøget på at finde en anden forklaring på ud-
viklingen af antibiotikaresistens, hev Frank Møller 
Aarestrup fat i UNDPs Human Development 
Index: et samlet indeks for, hvor udviklet et land er. 
Indekset er baseret på nogle af Verdensbankens 
data, som beskriver alle verdens landes infrastruk-
turinvesteringer, lønningsniveauer og investeringer 
i kloak og sundhedsvæsen.

”Det er vel det nærmeste, vi kommer på originale 
data og status for de enkelte lande,” siger Frank 
Møller Aarestrup.

Da forskerne sammenlignede forekomsten af anti-
biotikaresistens med Human Development Index i 
forskellige lande, fandt de en meget klar sammen-
hæng, som var meget stærkere end sammenhæn-
gen med brugen af antibiotika.

Efterfølgende udtog forskerne 1.503 delkompo-
nenter af Verdensbankens data og sammenlignede 
forekomsten af antibiotikaresistens direkte med 
dem. De fandt meget stærke sammenhænge til 
investeringer i sygehusvæsnet og investeringer 
i kloakker, men ingen til for eksempel antallet af 
kobberminer, skovarealer og den slags.

”Da vi gjorde det, så vi meget klart, at der er meget 
større sammenhæng mellem investeringer i sani-
tære forhold og udviklingen af resistens end der 
er mellem forbrug af antibiotika og udviklingen af 
resistens,” fortæller Frank Møller Aarestrup.

Antibiotika i den vestlige del af verden forsvinder 
ned i lokummet
Ifølge Frank Møller Aarestrup giver det god mening, 
at sanitære forhold i langt højere grad end antibioti-
kaforbrug giver ophav til antibiotikaresistens.

Resistensproblematikken opstår først, når resi- 
stente bakterier får lov til at sprede sig, og i et 
lavindkomstland, hvor nogle folk bogstaveligt talt 
stadig skider på gaden, har bakterier med nyerh-
vervet resistens meget lettere ved at smitte andre 
personer, sprede sig og blive et problem end i 
eksempelvis Danmark, hvor resistens har meget 
sværere ved at blive spredt på grund af vores 
højere hygiejne og bedre sanitære forhold.

Resistente bakterier bliver i næsten alle tilfælde 
skyllet ud i lokummet, og så ser vi dem ikke igen.

”Resultatet er noget, som Verdensbanken og andre 
er meget glade for. Det betyder, at de nu har et in-
vesteringsmål i forhold til at bremse spredningen af 
resistente bakterier. Det er svært at investere i at be-
grænse forbruget af antibiotika, men forbedringer af 
sanitære forhold i lavindkomstlande kan de bedre 
investere i,” siger Frank Møller Aarestrup.

Vil overvåge sygdomsfremkaldende bakterier i 
realtid
Sideløbende med undersøgelser af spildevand-
prøver fra forskellige steder i verden er Frank 
Møller Aarestrup også i gang med flere projekter, 
der sigter mod at underbygge de nye og for nogle 
kontroversielle konklusioner.

•  Forskerne har stablet et projekt på benene, hvor 
de vil undersøge udviklingen af resistens over tid 
fra ét spildevandsanlæg og se, om den passer med 
de fund, som hospitaler gør i regionen i samme 
periode – altså om der er en sammenhæng 
mellem det generelle billede på udviklingen af 
resistens i samfundet og hospitalernes problemer.

•  For det andet vil forskerne også indsamle prøver 
fra socioøkonomiske forskellige steder i samme 
land, blandt andet i USA. Her vil forskerne se, om 
forekomsten af antibiotikaresistens er højere i fat-
tige områder i forhold til rige områder og dermed 
bekræfte fundene fra sammenligningen med data 
fra Verdensbanken.

”Det er i forbindelse med et andet projekt, som 
er udsprunget fra projektet med Novo Nordisk 

Fonden. Her vil vi tage prøver 14 steder i USA og 
i 10 afrikanske lande. Vi ville egentlig helst lave et 
forsøg, hvor vi ser på effekten af implementering 
af bedre sanitære forhold, men det er nu svært at 
tage prøver fra et land, bede dem om at investere 3 
milliarder kroner i bedre sanitære infrstruktur og så 
tage prøver igen. Det her er det næstbedste,” siger 
Frank Møller Aarestrup.

WHO må gerne overtage projektet
Koblet til hele projektet med at finde den primære 
kilde til udvikling af resistens er også et forsknings- 
projekt, hvor forskerne kigger på forekomsten 
af forskellige sygdomsfremkaldende bakterier i 
spildevandsprøverne.

Her vil forskerne gerne blive i stand til at identifi-
cere forekomsten af kolerabakterier, Salmonella, 
Campylobacter og så videre, så de i realtid kan 
overvåge sygdomsbilledet i et givent område.

Finder forskerne eksempelvis en stigning i antallet 
af kolerabakterier i spildevandet mellem to prøver 
med 2 uger imellem, indikerer det, at et udbrud kan 
være på vej, og med de rette foranstaltninger kan 
sundhedsmyndigheder afbøde alvorsgraden på 
udbruddet.

”Formålet med projekterne er, at vi om 5 år kan 
overlade dem til andre, så en stor international 
organisation som eksempelvis WHO kan varetage 
overvågningen af bakterieforekomst og resistens- 
udvikling i en stor del af verdens lande. På den 
måde får vi et meget bedre overblik over de 
faktorer, som spiller ind, når resistens udvikler sig, 
og vi kan sætte det ind i en kontekst af generel syg-
domsudvikling og på den måde gøre data meget 
mere relevante i befolkningen og ikke kun relevante 
for hospitaler og forskere,” forklarer Frank Møller 
Aarestrup.
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Smuglerrute fundet: 
Sådan vindes 
krigen mod 
DNA-parasitter
Mennesket er lige som alt andet liv udviklet i et konstant våbenkapløb 
mod genetiske parasitter som retrovirus og selviske gener. Forskning på 
bananfluer afslører nu, hvordan værtsceller laver små DNA-parasitkopier og 
smugler dem ud til forsvarsmaskineriet. Den ny viden kan bruges til at forstå 
menneskets genom-forsvar og lære at udbedre fejl i det.

Af de tre milliarder DNA-byggesten, som men-
neskets genom består af, udgør under to procent 
opskrifter til proteinproduktion mens cirka to tred-
jedele er genetiske parasitter som retrovirus og 
transposoner (hoppende eller selviske gener) og 
rester deraf. Vores genom er kort sagt en genetisk 
slagmark, der gennem evolutionen konstant er 
blevet invaderet af genetiske parasitter, som så er 
blevet lukket ned af vores genom-forsvar. 

”Vi har nu afsløret nogle af værtscellernes mod-
træk i dette evolutionære kapløb. I 2017 fandt vi 
moonshiner-genet og sit Moonshiner protein i 
bananfluer, der producerer de ulovlige kopier. 
Nu har vi fundet et nyt gen, bootlegger, der med 
sit Bootlegger protein skjuler transporten af de 
små kopier gennem cellen. Ved at forstå meka-
nismerne i modelorganismer kan vi bygge en 
forståelsesramme, der gør det muligt at udforske 
denne biologi i mennesker og dermed bygge et 
fundament for at udbedre fejl i det menneskelige 
genom-forsvar,” forklarer adjunkt Peter Refsing 
Andersen fra Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik på Aarhus Universitet.

Dissekerer ovarier ud af bananfluer
Dette molekylære våbenkapløb finder sted i stort 
set alle livsformer, og hvis ikke genom-forsvaret 
får styr på de genetiske parasitter i en art vil den 
uddø på grund af massive skader på DNA’et. 
Værtscellerne er derfor på den ene side nødt 
til at lukke ned for kopieringen af de genetiske 
parasitter. Omvendt skal værtscellerne kende den 
genetiske sekvens af parasitterne, så de kan kende 
selviske parasitgener fra værtscellens normale 
gener.

“Det vigtigste våben for de genetiske parasitter 
er at få sin vært til at kopiere sit genom. For at 
beskytte sit DNA mod ukontrolleret spredning 
af transposoner forsøger værtens celler at lukke 
ned for kopieringen med et genom-forsvar. Men 
det skal bruge små kopier af parasit-DNA’et for at 
cellen kan genkende DNA-parasitterne.”

I 2017 publicerede Peter Refsing Andersen og 
hans kollegaer det første bemærkelsesværdige 
fund af det alternative kopigen moonshiner i ét 
af verdens mest anerkendte tidsskrifter, Nature. 
Det nye fund er mindst ligeså spektakulært og 

Af Morten Busch

Artiklen “A heterochromatin-specific RNA 
export pathway facilitates piRNA produc-
tion” er publiceret i tidsskriftet Cell. Med-
forfatter Peter Refsing Andersen modtog i 
2014 Novo Nordisk Fondens postdoc-sti-
pendie til forskning i udlandet til projektet 
”Breaking down the rules of transcription 
in defense of the genome”. Stipendiet 
bestod af 4 års studium som hovedsageligt 
udførtes på Institute of Molecular Biotech-
nology i Wien, Østrig. I 2018 fik han en 
Hallas-Møller Emerging Investigator-be- 
villing på 10 mio. kr. over de næste 5 år til 
at etablere sin egen forskningsgruppe ved 
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, 
Aarhus Universitet, til at forske i genetiske 
parasitter. Læs mere om den igangværende 
forskning i laboratoriet hos Peter Refsing 
Andersen her.

har derfor fundet vej til et andet af de helt store 
tidsskrifter, Cell.

”Hvor vi i 2017 fandt en alternativ kopieringsme-
kanisme, så cellen kunne ”give sig selv lov” til at 
lave små RNA-kopier af DNA’et fra de genetiske 
parasitter, så har vi nu fundet transportmekanis-
men, som cellen bruger til at smugle de små ko-
pier ud af cellekernen forbi sine egne sikkerheds- 
kontroller. Altså en slags smuglerrute. En metode, 
der minder utrolig meget om den metode, som 
HIV bruger til at omgås værtens sikkerhedskon-
troller.”

Forskerne har fundet de nye gener og deres 
proteiner i bananfluer og mere nøjagtigt i banan-
fluernes kønsceller. De har ledt dér fordi det er hér 
de genetiske parasitter søger at kopiere sig selv, 
da de på den måde kan sprede deres nye kopier 
til de næste generationer af afkom. Derfor er det 
heller ikke så mærkeligt, at forskerne foreløbig kun 
har fundet forsvarssystemerne hér.

”Disse forsøg er relativ simple i bananfluer, fordi 
ovarierne hos fluerne fylder en tredjedel af hele 
kroppen i bananfluer af hunkøn. Ved at mærke 
de små RNA-kopier med selvlysende stoffer i 
ovariernes kønsceller kunne vi følge deres færd 
gennem cellen. Kombineret med analyse af RNA 
og protein fra dissekerede bananflue-ovarier har 
vi kunnet afdække hele den molekylære smugler-
rute, der fragter RNA-kopierne af de genetiske 
parasitter fra cellekernen og ud til cytoplasma, 
hvor genom-forsvaret bliver lastet med de små 
RNA’er, der guider det til parasitgenerne.”

Overraskende hurtig udvikling
Da forskerne først havde fundet smuglerruten, 
forsøgte de genetisk at fjerne den i bananfluerne 
– en procedure, der resulterede i at bananfluernes 
kønsceller blev sterile, fordi de blev overtaget af 
de genetiske parasitter. Selvom forskere arbejder 
med bananfluer fordi deres genom minder om 
menneskets genom, er det dog stadig for tidligt at 
sige, om menneskets system er identisk.

”Vi bruger bananfluerne til at forstå disse moleky-
lære mekanismer for genaktivitet, og selv om gen-
erne ikke er fuldstændig identiske hos mennesker, 
har vi dog allerede fundet de centrale gener i ba-

nanfluernes mekanismer i mus og mennesker, og 
der er så stor lighed, at vi med ret stor sikkerhed 
kan sige, at generne eksisterer og koncepterne er 
konserveret hos mennesker.”

Peter Refsing Andersen ser med spænding frem til 
at finde endnu flere ligheder, i takt med at flere og 
flere mennesker i de kommende år vil blive gen-
omsekventeret. Kun på den måde kan vi nemlig 
blive meget klogere på, hvordan det menneske-
lige system ser ud og hvad konsekvenserne af fejl i 
forsvarssystemer betyder.

”Samt hvordan vi kan rette op på dem, når det 
går galt. Her og nu er vores resultater først og 
fremmest et vigtigt vidnesbyrd om det konstant 
og hastigt udviklende evolutionære våbenkapløb, 
der foregår mellem både dyr og mennesker og 
deres genetiske parasitter. Det er dybt fascine- 
rende at opdage, hvordan vi aflurer hinandens 
mekanismer og hvordan vi er nødt til at omgå 
vores egne sikkerhedssystemer med hacking og 
smugling for at vinde krigen.”



Uventet 
kædereaktion 
fører til massedød 
af onde bakterier

Opgaven lyder egentlig simpel nok. Det drejer sig 
om at bekæmpe fjenden og passe på sine allierede, 
men når den kamp foregår i det inderste af vores 
tarmsystem, kan det være vanskeligt at forstå pro-
cesserne. Ikke desto mindre er netop menneskets 
forsvarsværk i tarmen enormt vigtig at forstå, fordi 
det er nøglen til at undgå sygdom og styrke sund-
hed. Nu har forskere fået et stort gennembrud i at 
forstå, hvordan tarmsystemet holder udefrakom-
mende fjender fra at trænge ind i kroppen.

”Paneth-cellerne, der findes på overfladen i tynd-
tarmen, udskiller defensiner: små proteinfragment-
er, der kan dræbe patogene bakterier. Vi forstod 
ikke, at selve tarmvæsken tilsyneladende splitter 
nogle af disse defensiner i hundredevis af stykker. 
Nu kan vi se, at den proces faktisk ikke ødelægger 
defensinerne, men tværtimod skaber hundredevis 
af nye små og langt mere specifikke våben. Nu 
håber vi at kunne kopiere den her splitterbombe til 
at behandle bakterielle infektioner – som et alter-
nativ til de antibiotika, vi har i dag og som i stigende 
grad ikke virker,” forklarer én af forskerne, Benjamin 
Anderschou Holbech Jensen fra Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Forrykkede bakteriebalancen
For at forstå hvorfor det defensive våben som 
tyndtarmens Paneth-celler udskiller tilsyneladen- 
de bliver ødelagt lige så snart det kommer ud i 
selve tarmen besluttede forskerne at undersøge i 
laboratoriet, hvordan de enzymer – proteaser – der 
findes i tyndtarmens duodenalvæske reagerer med 
to af de vigtigste defensiner: human-α-defensin 5 
(HD-5) og 6 (HD-6).

”Vi fulgte enzymernes nedbrydning af defensinerne 
ved at bruge væskekromatografi og massespektro-
metri, og på den måde kunne vi både identificere 
og afprøve, hvordan de enkelte defensin-fragment-
er påvirkede vækst af forskellige typer af bakterier. 

Mens HD-6 tilsyneladende slet ikke blev påvirket 
af proteaserne, grundet dannelsen af et peptid na-
nonet, der fungerede som et værn mod enzymer, 
så blev HD-5 klippet helt i småstykker, hvilket man 
tidligere har mistænkt ville inaktivere de antimikro-
bielle egenskaber. Så det var lidt af en overraskelse 
vi fik, da vi testede deres virkning på bakterierne.”

Forskerne havde nemlig ventet, at HD-5 frag-
menterne ville være helt eller delvist uvirksomme 
overfor bakteriers vækst. I stedet viste det sig, at 
de hundredevis af fragmenter gav ophav til nye og 
endnu mere aktive kombinationer. Og forskerne 
kunne se, hvordan HD-5 forrykkede bakteriebalan-
cen til det positive.

”De onde patogener blev dræbt, mens der blev 
skabt endnu mere gunstige forhold for de bak-
terier, som vi gerne vil have i tarmen. Så et enkelt 
simpelt peptid, HD-5, fungerer altså som en slags 
splitterbombe, der virker til at være helt centralt 
for at vores tarmsystem er fintunet og med en 
sund ligevægt.”

Lovende veje til at udvikle lægemidler
Det nye fund er overraskende, da man indtil nu har 
troet, at den biologiske nedbrydning inaktiverede 
ét af tarmens mest betydningsfulde våben mod 
udefrakommende fjender. I stedet fører nedbryd-
ningen altså til hundredvis af fragmenter, der alle 
har unik specificitet og en bakteriel drabsstrategi.

”Vi havde godt fornemmet, at HD-5 i særde-
leshed og defensiner i almindelighed måtte være 
vigtige, idet evolutionen har bevaret dem gennem 
årtusinder og på tværs af forskellige arter, lige fra 
planter, fisk, fugle og over til pattedyr, med kun 
meget lille variation fra art til art. De er dermed én af 
de mest konserverede forsvarsmekanismer fundet i 
biologien. Men at evolutionen ligefrem har udviklet 
klynger af fragmenter, der først aktiveres, når de når 

ud i tarmen og hvis cocktail er så målrettet og effek-
tiv mod de onde – uden at skade de gode bakterier 
– som vi her finder, er dybt fascinerede.”

Og fundet kan vise sig særdeles værdifuldt i den 
kamp mod de multiresistente bakterier, som eksi- 
sterende antibiotika må give op overfor. Den rigtig 
gode nyhed er nemlig, at mens HD-5 er et relativt 
langt proteinfragment på 34 aminosyrer, der er 
stærkt afhængig af en yderst specifik struktur, der er 
vanskelig at fremstille syntetisk, så vil det derimod 
relativt simpelt kunne lade sig gøre at fremstille de 
typisk 9 peptidlange lineære mikrofragmenter, som 
HD-5 bliver til når det bliver splittet op.

”De her resultater udvider markant vores 
forståelse af, hvordan kroppen opretholder 
balancen af vores mikrobiom og hvor kompleks 
tarmens forsvarsmekanismer er. Samtidig viser de 
særdeles lovende veje til at udvikle lægemidler 
mod bakterieinfektioner, men faktisk også mod 
diabetes, hjertekarsygdomme og andre mikrobi-
om relaterede komplikationer, da andre af vores 
forsøg viser, at defensinerne sænker kolesterol-
niveauet markant og i hvert fald i mus kan både 
mindske risikoen for at udvikle nonalkoholisk 
fedtleversygdom og også behandle den. Disse 
studier er vi i øjeblikket ved at udvide til specifikke 
humaniserede modeller for diabetes-accelereret 
arteriosklerose samt generel åreforkalkning, hvilket 
sammenlagt er ansvarlig for tæt mod en tredjedel 
af alle dødsfald i den vestlige verden.”

Menneskets tarmsystem er en kampplads mellem ”gode” bakterier, der fx hjælper 
med fordøjelsen, og de ”onde”, der kan gøre os syge. Én af kroppens våben til at 
dræbe de onde bakterier er små proteinfragmenter –antimikrobielle peptider. Nogle 
af kroppens enzymer splitter dog de antimikrobielle peptider til hundredevis af 
små fragmenter. Hidtil har forskere troet, at denne proces ødelagde våbnet, men ny 
forskning viser, at hvert af de små fragmenter specifikt angriber og dræber særligt 
onde bakterier. Forskerne vil nu udvikle denne naturligt udviklede splitterbombe 
som alternativ til antibiotika samt til at øge det generelle tarmsundhed.

Af Morten Busch
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Artiklerne ”Paneth cell α-defensins HD-5 
and HD-6 display differential degradation 
into active antimicrobial fragments” er udg-
ivet i Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America. 
”Human Paneth cell α-defensin 5 treatment 
reverses dyslipidemia and improves 
glucoregulatory capacity in diet-induced 
obese mice” er udgivet i American Journal 
of Physiology, Endocrinology and Me-
tabolism. Benjamin Anderschou Holbech 
Jensen modtog i 2017 støtte af Novo 
Nordisk Fonden til projektet “A Novel Oral 
Combination Therapy Targeting the Gut 
Microbiome to Alleviate Insulin Resistance 
and Type 2 Diabetes–linked Aortic Valve 
Stenosis.”

”De her resultater udvider markant vores 
forståelse af, hvordan kroppen opretholder 
balancen af vores mikrobiom og hvor kompleks 
tarmens forsvarsmekanismer er.” 

Benjamin Anderschou Holbech Jensen
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Hvert andet barn 
i Guinea-Bissau 
er smittet med 
tarmparasitter
Egentlig skulle det have været et studie af immunsystemet hos børn smittet 
med indvoldsorm i Guinea-Bissau. Men da forskerne begyndte at kig-
ge nærmere på prøver fra syge småbørn fik de sig lidt af en overraskelse. 
Børnene havde færre indvoldsorm end forventet, men så var hver anden 
smittet med tarmparasitter. Rigtig overraskede blev forskerne, da de fandt 
det samme procent hos raske børn. Jagten går nu ind på at afgøre hvilke 
børn har de farlige parasitter og hvilke børn har parasitter der måske lige-
frem gavner.

Af Morten Busch

forfatter, læge og ph.d. Sebastian Leicht von Huth 
fra Institut for Molekylær Medicin på Syddansk 
Universitet.

En stor overraskelse
Forskningen er et led i det mangeårige Bandim 
Health Project, der har kørt siden slutningen af 
1970’erne, hvor forskere fra Statens Serum Institut 
og forskellige danske universiteter følger mere end 
200.000 mennesker i by- og landområder i Guinea- 
Bissau, herunder effekter af vacciner, vitaminer og 
andre sundhedstiltag.

”Oprindeligt var det jo meningen at vi skulle un-
dersøge nogle af signalmolekylerne i det medfødte 
immunsystem hos børn med indvoldsorme, men vi 
kunne med stor glæde konstatere, at den behand- 
ling mod indvoldsorme, hvor man kollektivt har 
behandlet alle skolebørn i en skole på én gang, har 
virket rigtig godt. Til gengæld viste vores målinger, 
at hvert andet barn er inficeret med parasitter.”

Børnene er inficeret med protozoerne Entamoeba 
histolytica, Entamoeba dispar og Giardia lamblia. 

Den høje forekomst konstaterede forskere hos syge 
børn, der kom til forskningsklinikken for at blive 
behandlet, men da forskerne undersøgte børn 
i baggrundsbefolkning for at have et sammen-
ligningsgrundlag, fik de sig en stor overraskelse.

”Ligeså mange børn fra baggrundsbefolkningen 
var inficeret med protozoerne, men da disse børn 
ikke havde nogle symptomer, tyder meget på, at 
for mange, protozoerne gør dem ikke syge.”

Vigtigt at vente på resultaterne
Desværre er én af de tre protozoer dog farlig, 
nemlig Entamoeba histolytica, der kan forårsage 
sygdommen amøbedysenteri. Da undersøgelsen 
foregik via mikroskopi af afføringsprøver kunne 
forskerne dog ikke konstatere, hvor mange var 
smittet med den skadelige protozo og hvor 
mange levede med de uskadelige Entamoeba 
dispar.

”Vores næste projekt er derfor at begynde at 
undersøge børnene via PCR-test, så vi kan se for-
skel mellem Entamoeba histolytica og Entamoeba 

Guinea-Bissau er ét af de fattigste lande i verden, og 
det påvirker menneskers sundhed: 55 ud af 1000 
børn dør ved fødslen. Mennesker med sukkersyge 
bliver sjældent diagnosticeret og behandlet, og 
kræft er blot noget mennesker dør af. Kloakkering 
og sanitære forhold er også utrolig ringe, hvilket gør 
infektioner til en dagligdagsting. Forskere har nu 
undersøgt én af de største plager hos landets børn 
– tarmparasitter – der fører til fejlernæring, svækket 
livskvalitet og kognitive problemer.

”Vores mål var at undersøge immunsystemet 
hos børn inficeret med indvoldsorme, så vi kan 
diagnosticere og behandle dem. Heldigvis har den 
behandlingsindsats i de senere år tilsyneladende 
reduceret udbredelsen af indvoldsorme markant. 
Til gengæld fandt vi protozoer i tarmene hos hvert 
andet barn. Vi vil nu udvikle en metode til at finde 
ud af, hvilke af børnene kræver behandling og hos 
hvilke børn parasitterne er harmløse eller måske 
endda gavnlige,” fortæller én af studiets hoved-

dispar. Hvis det lykkes, kan vi nemlig fokusere på 
at behandle dem, der er smittet med Entamoeba 
histolytica.”

En nærliggende tanke kunne selvfølgelig være at 
behandle børnene kollektivt, ligesom det bliver 
gjort mod indvoldsormene, men behandling 
er langt mere kompliceret, fordi børnene skal 
behandles flere dage i træk, hvorimod børnene 
med indvoldsormene blot skal behandles én 
gang. Derudover er der ifølge Sebastian Leicht 
von Huth også en anden god grund til at vente 
på resultaterne i stedet for blot at begynde at 
behandle alle børn med protozoer.

”Protozoer kan faktisk i nogle tilfælde være gavn-
lige. Måske hjælper de harmløse af protozoerne 
ligefrem med at holde børnene raske. Det er jo i 
hvert fald bemærkelsesværdigt, at så mange børn 
går rundt med dem uden at blive syge, så det 
vigtigste er i første omgang at udvikle en metode 
til at finde dem som er smittet med Entamoeba 
histolytica.”

Artiklen ”Prevalence and potential risk 
factors for gastrointestinal parasitic 
infections in children in urban Bissau, 
Guinea-Bissau” er publiceret i tidsskriftet 
Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine & Hygiene. Studiet er 
bl.a. støttet af Odense Universitetshospi-
tals frie forskningsmidler, Aase og Ejnar 
Danielsens Fond samt A.P. Møller Fonden 
til Lægevidenskabens Fremme. Novo 
Nordisk Fonden har af flere omgange 
støttet Bandim Health Project ved Statens 
Serum Institut. Medforfatter Uffe Holmsk-
ov har i 2018 modtaget støtte til projektet 
”FIBCD1-mediated signal transduction 
pathways regulate gut inflammation.”
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Når gener
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Dine gener røber, om du bliver tykkere eller tyndere
Livsstilsændringer har vist sig at være en meget vanskelig vej væk fra svær 
overvægt. Kroppens mekanismer til at holde på fedt er meget stærke. Derfor 
tror forskere i stigende grad, at kampen mod fedmeepidemien skal vindes 
ved at lære at forstå mekanismerne i vores hjerne og fedtvæv. Nu har forskere 
kortlagt, hvilke gener der udtrykkes i fedtvæv – 13 år før de vidste, om deltagere 
tager på eller taber sig. Resultaterne viser en tydelig profil og peger også i ret-
ning af potentielle måder til hjælpe kroppen til en vej væk fra svær overvægt. 

Kirurgi virker mod genetisk betinget fedme
Det har i årtier været diskuteret om det overhovedet kan betale sig at udføre 
dyre gastrisk bypass operationer på mennesker, der rent genetisk har tendens 
til stærk overvægt. Bekymringen om, at de blot tager de mange kilo på igen 
efter operationen holder dog ikke stik. Faktisk har svært overvægtige med 
mindre genetisk anlæg for overvægten større tendens til at forblive overvæg-
tige efter operationen. Forskerne tror, at forklaringen kan findes blandt sociale 
og kulturelle faktorer.

Gentest kan redde folk fra pludselig hjertedød
Når folk falder om med et pludselig hjertestop, kan en gentest give svar på, 
om familiemedlemmer også er i risiko for at blive ramt. Dansk forskning viser, 
hvordan gentests og forebyggende behandling kan redde menneskeliv. 

Forskere finder link mellem gener og pludselig hjertedød
Læger kender de mange livsstilsfaktorer, der øger risikoen for pludselig hjerte-
død. Alligevel lever mange i risikogruppen et langt liv uden problemer, mens 
andre bukker under i en ung alder. Forskere mener, at det skyldes forskelle i 
generne. Nu har et kæmpe forskningsprojekt med dansk deltagelse for første 
gang vist, at der er en genetisk forbindelse. Målet er ud fra generne at kunne 
identificere dem, der er i den akutte farezone.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk
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Disse gener 
påvirker, om du 
tager chancer
Ny forskning har fundet 
hundredvis af genetiske 
varianter, der er med 
til at afgøre, om du tør 
leve livet med større 
risiko eller foretrækker 
det velkendte og sikre.

Der er meget stor forskel på menneskers risikovil-
lighed.

Nogle af os lever livet på kanten eller i overha- 
lingsbanen, mens andre foretrækker det sikre og 
velkendte. Forskellen gælder både eventyrlyst og 
generel risikotolerance, men også risikoadfærd 
som eksempelvis rygning, alkoholforbrug, antallet 
af sexpartnere og hasarderet kørsel i trafikken.

Vi er forskellige.

Nu har et stort genomstudie undersøgt med 
mere end 1 millioner mennesker og identifi-
ceret flere hundrede genetiske varianter, som er 
medbestemmende for, hvorfor du tør tage flere 
chancer end din nabo eller omvendt.

Ikke overraskende viser forskningen, at disse 
genetiske varianter især påvirker ét bestemt sted 
i kroppen.

”Vi fandt, af generne, der påvirker risikovillighed, 
entydigt er særligt aktive i visse områder af 
hjernen, der er involveret i at tage beslutninger og 
hjernens belønningssystem gennem at påvirke 
neurotransmitterne glutamat og GABA (gam-
ma-aminosmørsyre). Det interessante ved disse to 
transmittere er, at de har modsatrettede effekter 
på kommunikationen mellem vores neuroner. 
GABA hæmmer nervesignalerne, mens glutamat 
stimulerer dem. Vores resultater tyder på, at 
kommunikationen mellem neuronerne spiller en 
væsentlig rolle for risikovillighed,” fortæller den 
danske deltager i forskningsprojekt, Pascal Nord-
gren Timshel, der er ph.d.-studerende ved Novo 
Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic 
Research på Københavns Universitet.

Af Kristian Sjøgren

Mistænkte biologiske mekanismer spiller ingen 
rolle
Forskerne undersøgte de faktorer, som påvirker 
risikovillighed.

Forskerne troede, at mange biologiske system-
er og stoffer ville påvirke villigheden til at tage 
chancer. Specifikt fokuserede forskerne på fem 
biologiske mekanismer: neurotransmitterne do-
pamin og serotonin samt hormonerne testoster-
on, østrogen og kortisol.

Her fandt forskerne dog ingen beviser for en 
sammenhæng mellem risikovillighed og generne 
bag udskillelse af neurotransmitterne eller hor-
monerne. Da de kiggede bredere i forsøgsperson-
ernes arvemasser, fandt de sammenhængen med 
neurotransmission med GABA og glutamat.

”Tidligere analyser er lavet på genetisk informa-
tion fra et par hundrede eller tusinde personer, 
hvor forskerne specifikt har kigget på de enkelte 
gener, som de mistænkte for at påvirke risikovil-
lighed. I vores studie har vi dog ikke begrænset 
os til specifikke gener, men i stedet kigget på alle 
gener i en undersøgelsesgruppe på næsten 1 
millioner mennesker,” forklarer Pascal Nordgren 
Timshel.

99 genetiske varianter påvirker generel risikovil-
lighed
I den bioinformatiske undersøgelse har forskerne 
jongleret med meget store datasæt, der kobler 
helgenomundersøgelser af forsøgspersonernes 
arvemasse sammen med informationer omkring 
deres selvrapporteret generel risikovillighed, 
selvrapporteret eventyrlyst, rygevaner, alkohol-
forbrug, antallet af sexpartnere og villighed til at 
overskride fartgrænserne.

På den måde kunne forskerne finde små forskelle 
i generne – genetiske varianter – som tilsynela-
dende disponere for større risikovillighed. De 
genetiske varianter opstår, når en enkelt eller få 
af DNA’ets byggesten bliver byttet ud med andre. 
Det ændrer en smule ved funktionen af det gen, 
som DNA’et sidder i, og hvis genet er med til at 
regulere produktionen af glutamat eller GABA, 
kan disse genetiske varianter påvirke risikovil-
lighed.

Forskerne fandt flere hundrede genetiske 
varianter, som øger sandsynligheden for at tage 
specifikke risici – at ryge eller drikke alkohol og så 
videre – og 99 genetiske varianter, som specifikt 
øger den generelle risikovillighed.

Langt de fleste af disse gener er associeret med 
frigivelsen af GABA og glutamat i hjernen.

”Vores analyser peger på, hvilke områder i hjernen 
særlig påvirker risikovillighed. Vi fandt eksem-
pelvis, at generne, der påvirker risikovillighed, er 
særligt aktive i bestemte områder af pandelappen: 
området i hjernen, hvor personlighed og beslut-
ningstagning bliver reguleret. Ét problem i vores 
nuværende undersøgelse er dog, at den havde en 
begrænset anatomiske detaljegrad. ’Pandelappen’ 
er trods alt et vidt begreb, hvor vi gerne vil være 
mere specifikke,” siger Pascal Nordgren Timshel.

Vil forstå risikovillighed og sygdom ned på 
celleniveau
Pascal Nordgren Timshel arbejder på at komme 
dybere ned i at forstå, hvad de enkelte celler i 
pandelappen så laver for at øge den genetiske 
risikovillighed.

Med genetiske analysemetoder og bioinformatik 
vil han hen over sit forskningsprojekt bedre defi-
nere cellernes identitet og funktion.

Det vil forbedre forståelse af, hvad der præcist sker, 
når personer tager chancer og af hvordan hjernesyg-
domme og metabolisk sygdomme udvikles.

”Drømmen er på lang sigt at kunne anvende mine 
bioinformatiske metoder på et molekylært atlas 
over alle menneskets celletyper for at kunne forstå 
sygdomsbiologien ned til mindste detalje: på 
celleniveau. Faktisk kan drømmen realiseres ikke 
så langt ude i fremtiden,” siger Pascal Nordgren 
Timshel.

Pascal Nordgren Timshel er med i forskningspro-
jektet Human Cell Atlas, der har til formål at skabe 
et landkort over samtlige tusindvis af celletyper i 
menneskekroppen.

”Menneskekroppen består af mange forskel-
lige typer celler, og vi ved forbavsende lidt om 
disse cellers forskelligartethed. For at forstå de 
molekylære mekanismer bag sygdomsudvikling 
har vi behov for et kort over de involverede cellers 
identitet og funktion. Human Cell Atlas er begyn-
delsen på en ny æra inden for cellulær forståelse, 
som vil få afgørende betydning i alle aspekter af 
biologi og medicin.”

Artiklen ”Genome-wide association analy-
ses of risk tolerance and risky behaviors in 
over 1 million individuals identify hundreds 
of loci and shared genetic influences” er 
udgivet i Nature Genetics. Flere forfattere 
er ansat på Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research.

”Vores resultater 
tyder på, at kommuni-
kationen mellem 
neuronerne spiller 
en væsentlig rolle 
for risikovillighed.” 

Pascal Nordgren Timshel

Det nye forskningsresultat er offentliggjort i det 
videnskabelige tidsskrift Nature Genetics.
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Så meget påvirker 
moderens og fosterets 
gener fødselsvægten
Babyer, der er særligt små eller store ved fødslen, 
har ikke kun en højere risiko for komplikationer ved 
fødslen, men også større risiko for overvægt, type 2 
diabetes og højt blodtryk i voksenalderen. Med en ny 
revolutionerende genetisk metode er det nu lykkedes 
forskere at forstå, hvor meget barnets og moderens 
gener og miljøet i livmoderen afgør barnets størrelse. 
Den ny metode kan ifølge forskerne potentielt hjælpe 
forældre til børn i farezonen til at give deres børn et 
bedre udgangspunkt for et langt og lykkeligt liv.

Af Morten Busch

hvordan mødres og babyers gener interagerer og 
påvirker fødselsvægten. Samtidig føjer undersøgels-
en et nyt kapitel til en tidligere undersøgelse fra Na-
ture i 2016, hvor forskerne var med til at identificere 
60 gener, der påvirker såvel fødselsvægt som type 2 
diabetes og hjertekarsygdomme.

”Og i december 2018 kunne vi så offentliggøre 
en undersøgelse at 920 overvægtige børn her på 
Holbæk Sygehus, hvor vi havde screenet børnenes 
kombinationer af 15 relativt hyppige gener der er 
relateret til overvægt hos børn for at se om vores 
behandling virker. Og her var den positive nyhed, 
at ligegyldigt hvilke eller hvor mange af disse 15 
almindelige forekommende genændringer, de 
havde, så kunne vi godt hjælpe dem med at reduc-
ere deres overvægt og tidligere tegn på metabo-
liske lidelser.”

Meget tyder på, at børnenes genetiske aftryk 
påvirker dem til at få for meget eller for lidt energi 
ind i kroppen. Ved at forstå de faktorer, der påvirker 
fødselsvægt hos babyer, der er født meget store 
eller små, håber Jens-Christian Holm at vi kan 
sænke børnenes risiko for overvægt og dets kom- 
plikationer senere i livet.

Artiklen ”Maternal and fetal genetic effects 
on birth weight and their relevance to car-
dio-metabolic risk factors” er udgivet i Na-
ture Genetics. Flere af projektets deltagere 
har tilknytning til Novo Nordisk Foundation 
Center for Basic Metabolic Research på 
Københavns Universitet, samt Steno Dia-
betes Center Copenhagen, der ligeledes er 
støttet af Novo Nordisk Fonden.

”Den nye metode kan for første gang adskille virk-
ningerne. Tre fjerdedel af genernes effekt på fød-
selsvægten stammer fra barnets gener, mens den 
sidste fjerdedel skyldes mors gener, der jo også 
påvirker forholdene inde i maven. Den ny metode 
giver os potentielt mulighed for at screene børnene 
og forældre, så vi dermed kan hjælpe med at fore-
bygge livsstilssygdomme tidligere i livet,” forklarer 
Jens-Christian Holm, der er klinisk forskningslektor 
på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns 
Universitet og overlæge ved Børneafdelingen på 
Holbæk Sygehus.

effekter af generne oveni, kan vi ovenikøbet 
hjælpe børnene, så de fx ved at spise på en 
bestemt måde kan undgå at blive overvægtige. 
Samtidig kan vi ved at forstå moderens gener 
måske stabilisere hendes sukkerstofskifte, der har 
stor indvirkning på miljøet i livmoderen. Perspek-
tiverne er virkelig store.”

Interessant nok fandt forskerne også et antal af 
genetiske links, hvor både moderens og barnets 
gener spillede ind. Nogle gange forstærkede de 
hinanden, mens de andre gange modarbejdede 
hinanden.

”For eksempel så vi genetiske effekter, der hæver 
moderens glukoseniveau, hvilket gør barnet større, 
fordi barnet producerer mere insulin som reaktion. 
Men hvis barnet arver de samme varianter i den 
genetiske kode begrænser det mængden af insulin, 
som barnet kan producere, hvilket begrænser dets 
vækst og modvirker nogle af moderens vækstfrem-
mende virkninger.”

En helt ny måde at tænke på
Undersøgelsen er den hidtil største af sin art og fører 
til en helt ny indsigt i de komplekse forhold omkring 

Helt nye puslespilsbrikker
I det store internationale forskningsprojekt sam-
menholdt forskerne genetiske oplysninger fra over 
en halv million mødre med fødselsvægten på ét af 
deres børn. Ved hjælp af nye statistiske metoder 
lykkedes det forskerne at adskille hvordan mode-
rens gener og barnets gener påvirker vægten af 
de nyfødte babyer. Forskningen involverede mere 
end 200 internationale klinikker fra 20 lande, som 
har deltaget i konsortiet for tidlig vækstgenetik 
(Early Growth Genetics Consortium) eller the UK 
Biobank study.

”Konklusionen er, at de direkte effekter af en 
babys gener giver det væsentligste bidrag til 
fødselsvægten, men omkring en fjerdedel af de 
genetiske virkninger, vi så, stammer fra moderens 
gener, som ikke blev videregivet til barnet. Moder- 
ens gener påvirker fosterets vækst ved at påvirke 
faktorer i livmoderens miljø under graviditeten, 
herunder mængden af glukose, der direkte påvirker 
hvor meget barnet vokser.”

Udover at afgøre forholdet mellem påvirkningerne 
fra barn og mor identificerer forskningen også 190 
direkte genetiske links, hvoraf 129 er identificeret 
for første gang. Det betyder, at forskerne nu har fået 
en hel række af nye puslespilsbrikker, der ikke bare 
kan hjælpe med at forstå sammenhængen mellem 
gener og fødselsvægt.

”Disse 190 genetiske links kan potentielt også brug-
es til at screene børn for deres risici for metaboliske 
sygdomme, og hvis vi lærer at forstå de specifikke 

Børn arver halvdelen af deres gener fra deres mor 
og halvdelen fra deres far. Mikset af gener skaber 
unikke karakteristika hos børnene – gode såvel som 
mindre gode. Nogle børn er påvirket af gener, der 
enten begrænser deres tidlige vækst eller øge den 
mere end normalen. Den metaboliske påvirkning 
kan følge dem hele livet. Hvis man kan hjælpe 
børnene tidligt i livet kan man potentielt give 
dem et sundere og længere liv. At forstå forholdet 
mellem fødselsvægt og sundhedsrisici kræver dog 
at forstå og gerne kunne skelne mellem bidragene 
fra genetik og miljø.

”Det er en helt ny måde at tænke på, og mulighed-
erne stiller nye perspektiver i udsigt. En helt ny 
form for præcisionsmedicin, hvor vi kan rådgive 
forældre og børn tidligt, hvor det hos nogle vil 
være særligt vigtigt for deres børn at være fysisk 
aktive. Eller at forældrene skal være specielt 
opmærksomme på sukker og fedt eksempelvis 
givet de genetiske udfordringer som de enkelte 
mennesker har.”

Ifølge Jens-Christian Holm er der selvfølgelig 
etiske udfordringer i at screene børn på bag- 
grund af deres gener, men der er så sandelig også 
etiske udfordringer i at lade være, hvis vi ellers kan 
hjælpe børnene til et længere og sundere liv.

”Der er selvfølgelig også faldgruber her, så vi skal 
drøfte grundigt både det tekniske omkring falsk 
positive og falsk negative, hvis vi kan udpege en 
højrisikogruppe, men selvfølgelig også de etiske 
aspekter. Jeg mener dog, at det går begge veje. 
Og jeg synes ikke, at vi kan være bekendt over for 
fremtidige generationer andet end at tage diskus-
sionen om mulighederne alvorligt.”



Gentest kan 
spotte mænd 
med størst risiko 
for prostatakræft

Prostatakræft er den mest almindelige kræftsyg-
dom hos mænd. Alligevel screenes mænd ikke 
for sygdommen, simpelthen fordi der ikke findes 
nogen screeningsmetoder, der er sikre nok. Oveni 
at være den mest almindelige kræftsygdom blandt 
mænd med over 160.000 nye patienter årligt på 
verdensplan, så er sygdommen også den mest 
arvelige. Nu har forskere verden over samlet nye 
gendata fra over 70.000 personer med sygdom-
men og sammenlignet disse med et næsten lige så 
stort antal raske mænd.

”Tidligere studier har identificeret over 100 
genvarianter, som hver især øger mænds risiko 
for at få prostatakræft ganske lidt – men tilsam-
men kan de have en betydelig effekt. De tidligere 
studier har særligt peget på genvarianter i et større 
område på menneskets genom kaldet 8q24, men 
områdets betydning er ikke kortlagt i detaljer. Ved 
at analysere endnu flere patienter end tidligere 
og i flere detaljer er det nu lykkedes os at zoome 
yderligere ind på dette område,” forklarer profes-
sor MSO Karina Dalsgaard Sørensen fra Institut for 
Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Risiko op til fire gange større
Forskerne har på den måde identificeret 12 meget 
specifikke genvarianter, som kan forklare en 
fjerdedel af den arvelige disposition for prosta-
takræft. Lagt sammen med den eksisterende viden 
på området betyder det, at man i dag tilsammen 
kan forklare 40 % af den arvelige komponent i 
prostatakræft.

”Vi kan derfor også udvikle en gentest, der med 
god sikkerhed kan identificere de mænd, der har 
særligt stor risiko for at udvikle prostatakræft, og 
derefter sikre, at de tilbydes kontrol med jævne 
mellemrum.”

Studiet var et såkaldt genome wide association 
study (GWAS), hvor man sammenholdt gen-data 
fra et stort antal raske og syge mennesker. Da hele 
130 forskningsgrupper verden over havde lagt 
data fra deres studier sammen, var det genetiske 
materiale stort og godt.

”Vi kunne derfor identificere de genændringer, der 
oftest gik igen hos de mænd, der fik prostatakræft. 
Samtidig kunne vi zoome ind på den genetiske 
variation i området 8q24, hvor man fra tidligere 
studier ved, at mange af genændringerne findes.”

På kromosom 8q24 finder man også genæn-
dringer, der giver anledning til flere kræftformer, 
herunder prostatakræft. Det lykkedes forskerne 

at finde hele 12 forskellige risikovarianter for 
prostatakræft indenfor det relativt lille område af 
menneskets arvemasse.

”Resultaterne viser, at hvis du har mange af de 
pågældende ændringer, er din risiko for at få 
prostatakræft op til fire gange større. Og tilsam-
men bidrager de 12 varianter til hele 25 % af det 
samlede genetiske risikobidrag.”

Vil også undersøge cirkulerende tumor-DNA
Udover de genetiske faktorer ved man - som med 
andre kræftformer - at blandt andet alder og livs- 
stil spiller en væsentlig faktor for, hvem der ud-
vikler prostatakræft. Når studiet er særligt relevant, 
skyldes det dog, at det genetiske risikobidrag 
i netop prostatakræft er estimeret til at udgøre 
hele 40 %, hvilket er langt større end ved andre 
kræftformer.

”Nu da vi har identificeret 12 vigtige områder, bliv-
er næste skridt at prøve at forstå den biologiske 
funktion af områderne. Hvorfor er det, at æn-
dringer i netop dem giver prostatakræft? Hvis man 
kan forstå det, kan man måske finde medicinske 
targets for nye kræftbehandlinger eller metoder til 
at forebygge, at kræften opstår.”

Studierne åbner også for andre typer af studier, 
som Karina Dalsgaard Sørensen og hendes dan-
ske kollegaer har særligt fokus på. De prøver nem-
lig at forstå, hvordan prostatakræft metastaterer, 
og hvorfor sygdommen kan blive modstandsdyg-
tig overfor behandling, og her er genomiske data 
mindst lige så vigtige.

”Prostatakræft bliver først for alvor farlig, når den 
begynder at metastatere og bliver resistent mod 
behandling. I den sammenhæng er vores fokus 
på at finde og sekventere de tumor-DNA-mole-
kyler, der cirkulerer rundt i blodbanen, fordi de er 
lækket fra tumorcellerne. Kan vi det, kan vi måske 
også lære at forstå mekanismerne bag resistens- 
udvikling og evt. udvikle medicin og behandlings- 
strategier, der kan hæmme de mekanismer.”

Mænd følger anbefaling
Udover på den længere bane måske at kunne 
afklare mekanismerne bag udviklingen af pros-
tatakræft kan den ny viden allerede nu hjælpe 
til at sikre tidlig opsporing af kræften, så den kan 
behandles og kureres, før man risikerer, at den 
metastaserer. I dag screener man ikke rutinemæs-
sigt for prostatakræft, da metoden simpelthen er 
for usikker. En eksisterende screeningsmetode 
måler prostata-specifikt antigen (PSA) i blodet.

”Da PSA er naturligt forekommende hos mænd, 
risikerer man at diagnosticere mænd med 
naturligt højt niveau af PSA, og derfor risikerer 
man også at overbehandle. Hvis vi i stedet kan 
risikovurdere mænd på baggrund af deres gene- 
tiske profil, kan vi indsnævre den gruppe, som er i 
størst fare for at få prostatakræft. De kan så rutine-
mæssigt blive undersøgt ved at få målt PSA.”

Den fremgangsmåde er de danske forskere i 
gang med at teste i et forskningsprojekt i Region 
Midtjylland, hvor 5.000 mænd frivilligt lader 
sig genteste. De, der har den højeste genetiske 
risikoprofil (3 gange forhøjet risiko), får derefter 
tilbudt rutinemæssige PSA-undersøgelser. De 
første 4.000 mænd er testet, og det ser allerede nu 
meget lovende ud.

”Selv om vi ikke har afsluttet studiet, kan vi allere-
de notere den første succes, for de her mænd i 
risikogruppen følger faktisk den anbefaling, de 
får efter gentesten. Da vi erfaringsmæssigt ved, at 
mænd sjældnere og langsommere søger læge, er 
det et meget positivt første resultat.”

Inden for diagnostik af prostatakræft er der 
også i øjeblikket et andet studie i gang i Region 
Midtjylland. Her tester udvalgte læger den 
såkaldte Sthlm3-test (Stockholm 3), som er en ny 
blodprøve, der i Sverige erpå vist at kunne spore 
tidlig udvikling af prostatakræft mere præcist end 
standard-PSA-testen. Forsøget er startet i 2018 og 
forventes at løbe i ca. 2 år.

”Den nye blodprøve medtager flere og andre tal 
end blot PSA-tallet, herunder alder og arvelig 
disponering via en gentest. Dermed er den nye 
blodtest en langt mere personaliseret metode 
til at opspore prostata-kræft i fremtiden, så vi er 
meget optimistiske og spændte på resultaterne af 
dette forskningsprojekt.”

Artiklen “Germline variation at 8q24 and 
prostate cancer risk in men of European 
ancestry” er udgivet i Nature Communi-
cations” En af artiklens medforfattere pro-
fessor MSO Karina Dalsgaard Sørensen 
modtog i 2016 støtte fra Novo Nordisk 
Fonden til projektet ”Genome-Wide CRIS-
PR-Cas9 Screening for Drug Resistance 
Mechanisms and Identification of Novel 
Predictive and Monitoring Biomarkers for 
Castration Resistant Prostate Cancer”

Prostatakræft er den mest arvelige form for cancer. Alligevel ved man kun 
lidt om, hvilke gener der er årsag til, at nogle mænd er i særlig risiko for 
at udvikle prostatakræft. 130 forskningsgrupper verden over er nu gået 
sammen for at analysere gendata for tusindvis af prostatakræft-patienter. 
Resultaterne udpeger et område i generne, der er lige så markant som det, 
man kender fra brystkræft. Det åbner for målrettet screening af mænd med 
en uheldig genetisk profil, som man kender det i dag for brystkræft.

Af Morten Busch
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Disse gener sikrer, 
at motion gavner 
dit helbred
At motion gavner helbredet er langt fra en nyhed. Til gengæld ved vi stadig 
meget lidt om, hvorvidt motion virker lige godt på alles helbred. Tidligere 
forskning har peget i retning af mere end 100 gener i det menneskelige 
genom, der kunne koble motion til vores helbred. Nu har et internationalt 
forskerhold snævret det felt gevaldigt ned, så der nu er særlig fokus på fire 
gener. Håbet er at kunne hjælpe dem, der har svært ved at motionere til et 
bedre helbred.

havde fundet hundredevis af bud på vigtige gener, 
men når vi lagde studierne ovenpå hinanden, fandt 
vi at generne klumpede sig sammen i fire områder.”

De fedtstoffer, forskerne var på jagt efter i studiet 
var dels de to typer af kolesterol, HDL (high density 
lipoprotein) og LDL (low density lipoprotein) dels 
de såkaldte triglycerider. Alle tre fedtstoffer har stor 
betydning for risikoen for hjertekarsygdomme. 
Det er derfor vigtigt, at kroppen sørger for at holde 
mængden af fedtstoffer på det rette niveau.

“Vi fandt fire gen-lokationer, hvor motion var linket til 
reguleringen af kolesterol. En forøget fysisk aktivitet 
påvirker de tre fedtstofregulerende gener CLASP1, 
LHX1 og SNTA1 og det fører et højere niveau af det 
såkaldt gode HDL-kolesterol, mens motionen regu-
lerer et andet gen CNTNAP2, som der produceres 
mindre af det langt mere skadelige LDL-kolesterol.”

Mål at efterligne mekanismer medicinsk
De nye resultater kan vise sig vigtige af flere 
årsager. Først og fremmest kan man – efter at have 
indsnævret genfeltet betragteligt – nu gå i gang 
med at lede efter de varianter af generne, der 
responderer mest på motion.

”På den måde vil man potentielt kunne finde de per-
soner, der vil have mest gavn af at motionere, fordi 
deres gener simpelthen responderer kraftigst på 
motionen og dermed giver den optimale effekt på 
fedtstofferne i blodet. Omvendt kan det vise sig, at 
der hos andre personer skal andre metoder i brug.”

Præcis hvilke andre metoder, man kan forestille sig 
at tage i brug afhænger af de fremtidige studier. Nu 
da forskerne har etableret forbindelsen, ligger der 
et stort arbejde foran med at forstå mekanismen 
bag forbindelsen. Første skridt i det er at arbejde 
med generne i cellekulturer i laboratoriet, dels for 
at få bekræftiget forbindelsen – dels for at udforske, 
hvordan ændringer i udtrykket af de fire gener 
ændrer sig.

”Udover at forstå hvad der sker på molekylært, vil 
vi også gerne kigge på, hvad der sker over tid hos 
de enkelte personer. Ændrer genudtrykket sig hen 
over livet, så man har mere gavn af at motionere, 
når man fx er ung eller gammel. Det ultimative mål 
er naturligvis at forstå mekanismerne så godt, at vi 
fx kan efterligne dem medicinsk, for derigennem 
af hjælpe mennesker, der ikke kan motionere af 
fysiske årsager.”

Artiklen ”Multi-ancestry study of blood 
lipid levels identifies four loci interact-
ing with physical activity” er publiceret 
i Nature Communications. In 2010, the 
Novo Nordisk Foundation awarded a grant 
of DKK 885 million to the University of 
Copenhagen to establish the Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabolic 
Research. Tuomas Oskari Kilpeläinen is 
employed there as associate professor.

Af Morten Busch

Mange kender nok fornemmelsen af at stå en våd 
gråvejrsdag og overveje, om det virkelig gavner at 
løbe en tur eller cykle over til fitnesscentret. Og det 
er faktisk et udmærket spørgsmål at stille sig selv, 
for selvom fysisk træning har mange gavnlige effek- 
ter, så er dets gavnlige effekter afhængig af vores 
gener. En undersøgelse af 250.000 personer fra fem 
forskellige kontinenter viser, at generne er afgøren-
de for, hvor stor effekt motion har på mængden af 
fedtstoffer i vores blod.

”Vi vidste, at der er en sammenhæng mellem gen-
erne og mængden af fedtstoffer i blodet, men vi var 

usikre på, hvordan motion ændrede de genetiske 
effekter. Vi fandt fire genområder, hvor motion har 
en særlig stor effekt på reguleringen af mængden af 
fedtstoffer i blodet. Vi vil nu prøve at forstå mekanis-
men, så vi måske kan efterligne effekten og dermed 
gavne mennesker, der har svært ved at motionere, 
fx fordi de er overvægtige,” forklarer en af studiets 
hovedforfattere lektor Tuomas Oskari Kilpeläinen fra 
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabol-
ic Research på Københavns Universitet.

Op og ned for kolesterolen
Det nye studie samler data fra 86 studier ud-

ført rundt omkring i verden. Der er nemlig ikke 
overraskende et stærkt komplekst samspil mellem 
gener, fysisk aktivitet og fedtstoffer i blodet. Hver 
især pegede de enkelte studier på en række vigtige 
gener, men ved at samle de eksisterende studier, 
kunne det store internationale forskerteam få et 
langt klarere billede.

”Der lå et stort arbejde i at systematisere studierne, 
så man fx kunne sammenligne fysisk aktivitet 
imellem de enkelte studier. Samtidig er der er jo 
millioner af genetiske variationer, så det var ikke så 
overraskende, at alle de små projekter hver for sig 
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Gamle proteiner er det 
nye videnskabelige 
sort
Fortiden gemmer ikke bare på svar om vores historie. Viden om menneskets 
udvikling kan også give vigtige svar i den nuværende kamp mod udvikling 
af sygdomme. Brugen af forhistorisk DNA har de sidste 30 år revolutioneret 
evolutionsforskning og arkæologi. Desværre er det gamle DNA ikke alle steder 
velbevaret. Et nyt studie af dovendyrenes udvikling har fundet vej til et af verdens 
største tidsskrifter – næppe på grund af dovendyrene men nærmere fordi dens 
analyse af forhistoriske proteiner vil revolutionere videnskaben.

Af Morten Busch

Artiklen ”Palaeoproteomics resolves 
sloth relationships” er udgivet i Nature 
Ecology & Evolution. Medforfatter 
Jesper Velgaard Olsen er Deputy Center 
Director og professor på Novo Nordisk 
Foundation Center for Protein Research, 
Københavns Universitet.

vi ud fra ganske få protein-prøver fastslå slægts- 
skabet på timer eller dage. Og vi fandt ovenikøbet, 
at de morfologiske konklusioner var forkerte. Så 
teknologien åbner op for at løse gåder som vi end 
ikke har kunnet finde svar på via DNA-teknolo-
gien,” forklarer en medforfattere, Matthew Collins, 
Danish National Research Foundation Niels Bohr 
Professor, Evogenomics Group, Globe Institute, 
Københavns Universitet og McDonald Chair, 
Institute of Archaeological Research, University of 
Cambridge, Storbritannien.

Kraftfuld metode
I dag findes er der kun to tilbageværende 

medlemmer af dovendyrs underorden Folivora, 
men dengang i den kænozoisk tidsalder for 1.8 
millioner år siden var dovendyrene et udbredt dyr 
i mange dele af den vestlige halvkugle. Imidler-
tid levede mange af dyrene i fugtige og varme 
områder, hvilke gjorde at deres DNA ikke har 
overlevet. Derfor har det hidtil været umuligt med 
de tilgængelige metoder at afdække slægtskabet 
mellem de forskellige arter.

”Det lykkedes at få i alt 120 prøver fra 24 arter. Af 
dem fandt vi tilstrækkeligt med protein i cirka hver 
tredje. Vi bestemte så sekvensen af det samme 
protein, kollagen, med massespektrometri. 

Op til en faktor 10: Så meget længere tilbage i tiden 
kan man komme med en ny teknologi. Proteiner 
overlever nemlig meget længere end DNA. Derfor 
er chancen for at finde intakt proteiner langt højere 
end for DNA i forhistoriske udgravninger. Med de 
store tekniske fremskridt indenfor massespektro-
metri kan forskerne nu finde sekvenser fra proteiner 
som er millioner af år gammel, og det har allerede 
løst forhistoriske mysterier.

”Vores seneste studie af dovendyrets tidlige evo-
lution viser potentialet i den nye teknologi. Mens 
biologer kan bruge årtier på at vurdere slægtsskab 
ud fra knoglers størrelse, struktur og form, så kan 

præcist billede end fra morfologiske studier 
alene. Proteinsekvenserne giver ikke så mange 
informationer som DNA og er mere sårbar overfor 
homologi. På en måde er det lige som at udgrave 
blød væv-elementer som giver ny evidens.”

Evolution afbøder for katastrofale følger
Selvom den nye proteinanalyse-metode åbner 
for mange nye anvendelser, er den allerstærkest i 
samspil med DNA-analyser. Mens intakt proteiner 
kan findes flere steder og længere tilbage i tid og 
bestemmes med proteinanalysemetoder, så giver 
DNA-analyserne til gengæld mere information.

”DNA-analyse indeholder både sekvenser, der 
koder for proteiner, og sekvenser, der aldrig 
oversættes til proteiner. Der kan også godt ske 
ændringer i DNA-koden, uden at det fører til æn-
dringer i det protein, DNA’er koder for. Det skyl- 
des, at flere forskellige trebogstav-kombinationer 
i DNA-koden – codonerne – bliver oversat til den 
samme aminosyre i det endelig protein.”

Fx bliver codonerne GGT, GGC, GGA og GGG alle 
sammen oversat til aminosyren glycin. Så selv om 
DNA-koden ændres, fører det altså ikke nødven-
digvis til at proteinet ændres.

Derefter kunne vi bruge sekvenserne til at finde 
ud af, hvordan dovendyrene var i familie med 
hinanden.”

Og her fik forskerne altså lidt af en overraskelse. 
De nulevende dovendyr-slægte Choloepus og 
Bradypus viste sig nemlig at stamme fra to forskel-
lige familier af underordenen Folivora: Choloepus 
fra familien Mylodontidae og Bradypus fra famil-
ien Megatheriidae.

”Tidligere morfologiske studier tydede på et tæt-
tere slægtsskab mellem Choloepus og Bradypus. 
Med den nye metode kan vi altså give et mere 

”Samtidig har evolutionen en tendens til at afbøde 
for nogle af de ændringer, der opstår i DNA’et via 
naturlige evolutionære ændringer, ofte fordi de 
ændringer i de tilsvarende proteiner ville have 
katastrofale følger for organismen.”

Enormt potentiale
På den måde ændres proteiner altså langt mindre 
end DNA. Tilsvarende rummer forhistorisk pro-
teiner langt mindre information end forhistorisk 
DNA.

”Tilsammen vil protein- og DNA-teknikker til 
gengæld supplere hinanden rigtig godt. Mens 
DNA-teknikken er meget præcis, så kan vi finde 
proteiner langt flere steder, hvilket giver en større 
dybde i analyserne.”

Samtidig har proteinanalyserne ifølge Matthew 
Collins et langt større udviklingspotentiale for ny 
analyser i arkæologi og kulturhistorisk forskning 
end det mere modent DNA-teknologi fordi de 
fleste genstande fremstillet af biologiske material-
er har proteiner.

”Hvor stort potentialet er vi først ved at indse nu 
i takt med, at vi finder ud af, hvor langt tilbage i 
tiden proteiner har overlevet, hvor vi finder dem 
og ikke mindst hvor meget information vi kan få 
ud af dem. Derudover er det jo ikke kun vores 
forhistorie vi kan undersøge. Den viden kan også 
bruges i vores nutid, når vi eksempelvis un-
dersøger aldring.”

”Teknologien åbner op 
for at løse gåder som 
vi end ikke har kunnet 
finde svar på via DNA-
teknologien.” 

Matthew Collins



Epigenetik og 
børns fødselsvægt

Nu viser et stort internationalt forskningsprojekt, 
at fødselsvægten hænger tæt sammen med 
epigenetiske forskelle i barnets DNA. Specifikke 
epigenetiske molekyler tænder og slukker for 
generne under fosterudviklingen ved at gøre dem 
tilgængelige eller utilgængelige for cellernes mole-
kylære maskiner. Når de gør det, kan det påvirke 
vægten på det nyfødte barn.

Det nye store studie inkluderer knap 1.000 danske 
børn fra den store danske fødselskohorte Bedre 
Sundhed i Generationer.

”Studiet er stort for at gøre det muligt at se statis-
tiske sammenhænge, som ikke kan ses i mindre 
studier fordi epigenetikken varierer tilfældigt 
mellem mennesker. Vi har nu fået et studie, der 
kan give større indsigt i de molekylærbiologiske 
mekanismer, som kæder fødselsvægt sammen 
med mulige påvirkninger af fosteret gennem 
moderen, for eksempel rygning og overvægt, 
som medfører ændret fødselsvægt,” fortæller én 
af de danske bidragydere til det internationale 
forskningsarbejde, Thorkild I.A. Sørensen, der er 
professor ved Novo Nordisk Foundation Center 
for Basic Metabolic Research ved Københavns 
Universitet.

Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige 
tidsskrift Nature Communications.

Små molekyler ændrer på arvematerialet
Den internationale studie inkluderer 8.825 børn 
fra 24 kohorter. Forskerne har studeret arvema-
terialet i blodprøver fra nyfødtes navlestrenge for 
at kortlægge, hvor methylgrupper sidder på det 
nyfødte barns DNA.

Methylgrupper er små molekyler, der sætter sig 
på DNA’et på steder, hvor der sidder cytosin-gua-
nin-basepar. Arvematerialet har millioner af disse 
basepar, og methylgrupperne sætter sig fast på 
cytosin og ændrer derved på de muligheder, som 
cellernes molekylære maskiner har for at afkode 
DNA’et. Det betyder ofte, at gener bliver slukket.

I fosterudviklingen tænder og slukker epigenetis- 
ke ændringer hele tiden for forskellige gener for 
meget præcist at orkestrere dannelsen af fosteret. 
Hvis alt går vel vokser fosteret og udvikler de 
forskellige organer, væv og hjernen i helt taktfaste 
slag. I sidste ende skulle der gerne komme et 
sundt og raskt barn ud af det.

Epigenetiske forskelle og forskellige fødselsvægte
Resultatet af den nye undersøgelse viser, at 
DNA-methyleringer 914 steder på genomet er 
koblet sammen med forskelle i børnenes fød-
selsvægte.

Jo flere methyleringer et foster har på nogle af de 914 
steder på genomet, des større er de gennemsnitlige 
forskelle i fødselsvægten. Omkring 45% af methy-
leringer var forbundet med højere fødselsvægt, 
mens 55% var forbundet med lavere fødselsvægt.

Forskerne har regnet sig frem til, at 10 procents 
ændring i methyleringsgraden giver en forskel på 
mellem 183 gram lavere og op til 178 gram højere 
fødselsvægt.

”Hvad der sker med DNA-aktiviteten under fostrets 
vækst påvirker barnets vægt ved fødslen, og her 
spiller det epigenetiske ind. Derfor kan vi koble ak-
tiviteten på de her 914 steder på genomet sammen 
med vægten,” forklarer Thorkild I.A. Sørensen.

Forstå fosterudviklingen bedre
Thorkild I.A. Sørensen fortæller, at studiet er et 
spadestik dybere ned i at forstå, hvad der sker på 
DNA-niveau under fosterudviklingen.

Når først forskerne har fået et overblik over, 
hvordan aktiveringen eller deaktivereingen af 
forskellige gener interagerer med fødselsvægt, 
håber de derigennem at kunne forstå risikoen for 
at udvikle en bred vifte af kroniske sygdomme og 
derefter måske gøre noget ved risikoen for senere 
sygdom på dette tidlige tidspunkt i livet.

”På sigt kan vi komme dybere ned i at forstå, 
hvordan fosterudviklingen kommer til at påvirke 
barnet resten af livet. Et eksempel kan være, at vi 
forhåbentlig på et tidspunkt kan se, hvilke gener der 
tændes og slukkes under fosterudviklingen for et 
barn som senere udvikler astma, fedme, diabetes 
eller en anden sygdom. Udover de genetiske forskel-
le mellem mennesker er det også en nøglefaktor til, 
at vi er forskellige,” siger Thorkild I.A. Sørensen.

Rygning ændrer på methyleringen af DNA’et
Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad påvirker 
epigenetikken hos et foster og hvad betyder den?

Jo længere forskere kommer ned i at forstå 
hvordan epigenetik påvirker et barns risiko for at 
blive født under- eller overvægtig eller undervæg-

tig og for at udvikle forskellige sygdomme, des 
bedre kan de også forstå, hvordan miljøfaktorer 
spiller ind i de epigenetiske ændringer og forårsag-
er problemerne.

Rygning er et eksempel på hvor kompleks det er at 
forstå problemerne.

Alle ved, at rygning er usundt for moderen, men i 
særdeleshed også for det ufødte barn, der får en 
lavere fødselsvægt og så udvikle mere overvægt i 
den tidlige barndom. Derfor skal vordende mødre 
holde sig helt og holdent fra cigaretter.

Forskning har allerede vist, at moderens rygning 
under graviditeten drastisk ændrer på methylerin-
gen af barnets arvemasse, og det er måske årsagen 
til, at børn af rygende mødre har forhøjet risiko for 
blandt andet at blive født med for lav fødselsvægt.

”Mange forskellige miljøfaktorer påvirker det ufødte 
barns epigenetik, og rygning er bare én. Fedme 
er en anden, men også motion, alkoholforbrug, 
spisevaner og forskellige kemikalier kan påvirke 
aktiviteten af forskellige gener under fosterud-
viklingen. Der er meget, vi endnu ikke ved,” siger 
Thorkild I.A. Sørensen.

Det nye studie opsummerer data fra 24 fødsels-
kohorter. Bedre Sundhed i Generation var én som 
omfattede 100.000 gravide kvinder, og blodprøver 
fra navlestrengen er blevet taget fra omkring 60 
procent af deres nyfødte. Den internationale studie 
omfattede knap 1.000 danske børn fra Bedre Sund-
hed i Generationer.

Udover Danmark er Norge en store bidragsyder til 
studiet, med tre kohorter på i alt knap 2.000 børn.

Artiklen ”Meta-analysis of epige-
nome-wide association studies in 
neonates reveals widespread differential 
DNA methylation associated with birth-
weight” er udgivet i Nature Commu-
nications. Forskere fra Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabolic 
Research, Københavns Universitet har 
bidraget til forskningen.

Fødselsvægt er uløseligt koblet sammen med helbredet resten af livet. 
Børn, som bliver født tungere eller lettere end gennemsnit, har eksempelvis 
højere risiko for at udvikle diabetes og hjertekarsygdomme. Nyt stort studie 
viser, at epigenetik i høj grad hænger sammen med et barns fødselsvægt.

Af Kristian Sjøgren
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”På sigt kan vi 
komme dybere ned 
i at forstå, hvordan 
fosterudviklingen 
kommer til at påvirke 
barnet resten af livet.” 

Thorkild I.A. Sørensen
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Astmaforebyggelse begynder før fødslen
Astma er den mest almindelige kroniske sygdom i barndommen og den mest 
almindelige årsag til, at børn bliver indlagt på hospitalet. Modtager af Novo 
Nordisk Prisen 2019 Hans Bisgaard fandt ud af, at man ved at give fiskeolie til 
kvinder under graviditeten mindsker risikoen for, at deres børn får astma, med 
30% og signifikant mere, hvis de har en bestemt genetisk profil. Hans seneste 
resultater viser, at fiskeolie også påvirker udviklingen af barnets nervesystem og 
intelligens. 

Dansk forskerteam udvikler stribevis af lægemiddelkandidater
til lovende diabetesmål
I mange år har forskere vidst, at en specifik receptor i kroppen er et ideelt 
mål for udvikling af lægemiddelkandidater mod diabetes, men indtil videre 
har alle forsøg fejlet. Nu har den danske forsker Thomas M. Frimurer og hans 
team brugt computermodeller til at udvikle en serie af nye potentielle diabe-
teslægemidler.

Sådan vil forskere designe bedre medicin
Medicin har ofte svært ved at trænge gennem barrieren mellem tarmen og 
blodet, og derfor skal mange former for medicin tages under huden eller 
gennem indsprøjtning i en blodåre. Forskere fra DTU arbejder på at udvikle 
nye metoder til at få medicin på tabletform og samtidig udvikle lægemidler, der 
booster immunforsvaret. 

Simpelt check af migrænemedicin: Vi køber kun, hvis den virker
Mere end hver syvende person lider af migræne, og det koster milliarder i tabt 
arbejdsfortjeneste og behandling. Alligevel findes der kun lidt viden om, hvilk-
en migrænemedicin virker for den enkelte person. Ved at sammenholde en 
national medicinregister med symptomer hos mennesker med migræne, har 
forskere nu afklaret, at mennesker – måske naturligt nok – kun køber medicinen, 
hvis den virker. Den ny viden skal identificere dem, som medicinen ikke virker 
på, så de kan få en alternativ behandling.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk110
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Efter 60 års brug: “Nu forstår vi 
endelig, hvorfor medicinen virker”

Fedmekirurgi virker: 
Nu skal den på pilleform

Da livets byggesten fik deres 
bevægelsesfrihed

Nyudviklet laserteknik målretter medicin 
til at bekæmpe alvorlige sygdomme

Middel mod diabetes og
fedme dæmper lyst til alkohol

Lille molekyle kan måske bruges
mod alverdens sygdomme



Efter 60 års brug: 
”Nu forstår vi 
endelig, hvorfor 
medicinen virker”

Gennem 60 år har stoffet metformin været lægers førstevalg til behandling, 
når en patient får diagnosen type 2-diabetes. Man har dog aldrig rigtig 
forstået, hvorfor medicinen virker. Nu har et internationalt forskerhold med 
dansk deltagelse fundet metformins mekanisme. Det banebrydende fund 
kan ikke blot hjælpe verdens 400 mio. diabetikere, men potentielt også 
mennesker med andre lidelser.

Når man sluger en pille, er stoffet indeni gennem-
testet, så det virker efter hensigten og ikke har 
alvorlige bivirkninger. Derimod er det langtfra sikkert, 
at man ved, hvorfor medicinen virker. Og det kan 
være et problem, hvis man tager flere forskellige typ-
er medicin, da det er sværere at forudsige effekterne. 
Derfor er det gode nyheder, at et nyt studie endelig 
afdækker diabetesmedicinen metformins virkning.

”Metformin opfører sig anderledes end mange 
andre lægemidler, bl.a. fordi det kun optages i få af 
kroppens organer og ikke omsættes i kroppen. Man 
udskiller det simpelthen uomdannet ud gennem 
urinen, når det har virket. Det har derfor været 
vanskeligt at spore, præcis hvor og hvordan det 
virker. Vores nye forskning viser, at metformin virker 
ved at ramme et energifølsomt protein i leveren, og 
den interaktion nedsætter leverens produktion af 
sukker,” forklarer Niels Jessen, der er medforfatter 
på studiet og professor i klinisk farmakologi på 
Aarhus Universitet samt forskningschef ved Steno 
Diabetes Center Aarhus.

Markant effekt
Tidligere forskning har vist, at metformin virker ved, 
at stoffet hæmmer frigørelsen af glukose fra leveren 
og dermed symptomerne på type 2-diabetes. 
Men fordi metformin passerer uændret gennem 
kroppen, har det hidtil været vanskeligt at vise, 
præcis hvordan det sker. Blandt mange teorier var 
den, at metformin påvirker leverens energibalance 
og derved nedsætter hastigheden på den såkaldte 
glukogenese – en proces, der frigør glukose.

”For at teste den teori prøvede vi at se, hvad der 
skete, hvis vi fjernede en af de centrale brikker i 
leverens energiomsætning – et enzym kaldet FBP1. 

Af Morten Busch

Artiklen “Metformin reduces liver glucose 
production by inhibition of fructose-1-6- 
bisphosphatase” er udgivet i Nature 
Medicine. Niels Jessen er  professor ved Bi-
omedicinsk Institut, Aarhus Universitet og 
forskningschef ved Steno Diabetes Center 
Aarhus,  der er finansieret blandt andet via 
en donation fra Novo Nordisk Fonden.

Derfor ændrede vi lidt på enzymet, så det blev 
ufølsomt over for det energiholdige molekyle AMP, 
der normalt hæmmer FBP1, så der frigøres mindre 
glukose.”

På den måde kunne forskerne altså undersøge, om 
FBP1 og AMP faktisk var essentielle for metformin. 
Hvis teorien holdt, ville metformin godt nok fortsat 
ændre på energibalancen, så der blev produce- 
ret mere AMP, men i og med at det muterede 
FBP1-enzym nu var ufølsomt overfor AMP, ville 
metforminen – hvis teorien holdt – ikke længere 
kunne sænke frigørelsen af glukose.

”Efter at have vist effekten i laboratoriet var det 
utrolig spændende at se, hvad der skete, når vi 
forsøgte at behandle mus med det ændrede en-
zym med metformin. Og effekten var markant: Den 
antihyperglykæmiske virkning af metformin blev 
reduceret markant.”

Angstprovokerende ikke at kende effekten
Forskernes konklusion på forsøgene er, at 
metformin virker ved at skabe mild energistress i 
leveren, hvilket øger mængden af molekylet AMP, 
der dannes ved energiforbrug og som til gengæld 
hæmmer enzymet FBP1 og dermed udskillelsen 
af glukose. Selv om forskerne slet ikke vil udelukke 
andre effekter af metformin, så er det nye studie en 
milepæl i forståelsen af diabetesbehandlingen.

”Selvom vi stadig mangler at forstå, præcis hvordan 
metformin skaber energistress, så er fundet af den 
konkrete påvirkning af et af leverens proteiner 
banebrydende, og det kommer til at betyde meget 
for den fremtidige behandling og brug.”

Den nye viden er nemlig med til at løse en af de 
konkrete udfordringer ved moderne behandling, 
hvor patienter ofte bliver behandlet med flere 

forskellige typer af medicin på én gang, og hvis man 
ikke forstår, hvordan den enkelte medicin virker, er 
det også utrolig svært at forudse, hvordan de virker 
sammen.

”Det er angstprovokerende som læge ikke at kende 
de her effekter. Dem kan vi nu bedre forudse, så det 
vil klart kunne føre til en bedre behandling, da vi nu 
kan sørge for at dosere og kombinere forskellige 
typer af medicin på den rigtige måde.”

Samtidig vil den nye viden kunne hjælpe til 
udvikling af præcisionsmedicinering og personlig 
medicin, hvor medicinen tilrettes i forhold til den 
enkelte patients genetiske profil. Afhængig af hvilk-
en genetisk version patienten har af FBP1, vil lægen 
kunne forudse, om metformin virker, og i hvilket 
omfang det skal doseres.

”Det her er et tydeligt eksempel på, hvor vigtigt det 
er at støtte grundforskning. Metformin er en 60 år 
gammel medicin, og patentet er for længst udløbet, 
så ingen firmaer har råd til at forske i virkningen af 
medicinen. Derfor er den type forskning kun mulig, 
hvis der findes frie forskningsmidler til offentlig 
forskning. En forskning, der nu fører til, at vi kan 
udvikle en mere målrettet og effektiv medicin med 
færre bivirkninger.”
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Fedmekirurgi 
virker: Nu skal 
den på pilleform

“Det, vi kan se i vores forsøg, er, at de to opera-
tioner er helt forskellige med hensyn til optagelse 
af næringsstoffer fra maden, og udskillelsen af 
tarmhormoner er også meget forskellig ved de to 
typer af operationer.”

Forskerne var i stand til at karakterisere nærings- 
optagelse og tarmhormonudskillelse ved at 
mærke glukose og aminosyrer med stabile isoto-
per i den mad, patienterne fik. Efter at patienterne 
havde spist, kunne forskerne så følge isotopernes 
optagelseshastighed samt udskillelsen af hormon-
erne fra tarmen.

“Efter gastric bypass ser vi en forøget udskillelse af 
hormoner udskilt fra den nederste del af tarmen af 
de appetithæmmende hormoner, GLP-1 og PYY, 
mens disse hormoner ikke er forøget efter gastric 
sleeve-operationer. I stedet har vi en nedsat 
udskillelse af hormoner fra maven. For eksempel 
er det appetitstimulerende hormon, ghrelin, fuld-
stændig væk efter gastric sleeve-operationerne.”

Slipper af med diabetes
Det vigtigste ved maveoperationer er selvfølgelig 
det store vægttab. Men en ekstra fordel er, at type 
2-diabetes også forsvinder. Mennesker, der bliver 
opereret, spiser ikke meget i løbet af de første 
par dage efter operationen, hvilket betyder, at de 
begynder at miste fedt i leveren. Det tager kun et 
par dage, før al fedtet forsvinder fra leveren.

“Det viser sig at være afgørende for, hvad der sker, 
og det betyder, at leveren genvinder sin følsom-
hed overfor insulin, så insulin på ny kan nedbryde 
glukose i leveren. På den måde forsvinder de 
væsentlige årsager til type 2-diabetes,” forklarer 
medforfatter på studiet professor Jens Juul Holst 
fra NNF Center for Basic Metabolic Research.

Den anden vigtige ting, der sker efter operation-
erne, ses, når de opererede begynder at spise 
igen. Så stimuleres tarmene på en ny måde i 
forhold til før operationen. Efterhånden som 
maden kommer længere ned i tyndtarmen, 
stimuleres mange nye hormoner. Det resulterer 
i en øget frigivelse af hormoner, der også har en 
kraftig effekt på insulinudskillelsen, samtidig med 
at mængden af glukose fra maden stiger.

“Tilsammen betyder de to ting, at folk producerer 
rigtig meget insulin. Man får sin insulinfølsomhed 
igen, og man får også øget sin insulinudskillelse, 

og det er vigtigt for mennesker med diabetes. Det 
er jo netop deres problem: De reagerer ikke på 
insulin, og de har for lidt af det. Begge proble- 
matikker bliver løst efter operationen, og det tager 
kun nogle få dage.”

Bruger naturens egne mekanismer
Selvom gastric bypass- og gastric sleeve-opera-
tioner er meget forskellige anatomisk, synes de 
kliniske effekter af de to operationer at være ens 
med hensyn til vægttab og diabetesreduktion. 
Den nye undersøgelse viser imidlertid, at den fy-
siologiske effekt af de to operationer med hensyn 
til næringsoptagelse og udskillelse af tarmhormon 
er helt forskellig.

“Disse operationer er dyre at udføre, og der er 
altid stor risiko ved operationer. Derudover har 
patienterne resten af livet brug for vitamintilskud 

og jævnlig lægekontrol. Både gastric bypass- og 
gastric sleeve-operationer medfører store vægt-
tab, samt at type 2-diabetes forsvinder hos de 
fleste patienter. Det ultimative mål for os er derfor 
at genskabe effekterne uden at behøve at udføre 
operationerne.”

Et af hormonerne, der er forøget efter gastric by-
pass-operationer, er hormonet GLP-1. Det bruges 
allerede i dag som lægemiddel. I fremtiden håber 
forskerne at kombinere de forskellige virkninger af 
de forskellige hormoner og dermed skabe endnu 
bedre kliniske effekter.

“På denne måde kan vi bruge naturens egne meka-
nismer til at reducere fødeoptaget og derved skabe 
vægttab. Da vi ved, at der er mere end ét hormon 
involveret i vægttabet efter operationer, håber vi at 
kombinere dem og få endnu mere ud af det.”

“Postprandial Nutrient Handling and 
Gastrointestinal Hormone Secretion After 
Roux-en-Y Gastric Bypass vs Sleeve Gas-
trectomy “ er blevet offentliggjort i Gas-
troenterology. Forskere fra Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabolic 
Research på Københavns Universitet er 
medforfattere på artiklen.

Fedmeepidemien raser. Hvert sjette menneske er 
i dag svært overvægtigt. Et af de få effektive våben 
mod fedme er kirurgi. Tidligere troede man, at de 
opererede tabte sig, fordi der var mindre plads 
til maden, men ny forskning viser, at vægttabet 
skyldes store ændringer i hormonbalancen. Et 
nyt studie har kortlagt, hvordan operationerne 
påvirker kroppen. Målet er at genskabe effekten 
på pilleform, så man kan undgå at operere.

Af Morten Busch

Ved hjælp af et simpelt kirurgisk indgreb ledes 
mad direkte fra mavens øverste del til tarmens 
nederste del og dermed udenom størstedelen af 
maven og tarmsystemet. En gastric bypass-op-
eration hjælper størstedelen af de opererede til 
at tabe sig markant og slippe af med livstilssyg-
domme som type 2-diabetes. Årsagen er dog 
en helt anden end ventet. Danske forskere har 
kortlagt de fysiologiske forandringer ved gastric 
bypass og de nyere gastric sleeve-operationer.

“Efter operationerne er udskillelsen af hormoner 
markant ændret. Efter en gastric bypass-opera- 
tion er der en forøget udskillelse af de appe-
tithæmmende hormoner, mens der efter gastric 
sleeve-operationer er en nedsat udskillelse af 
appetitstimulerende hormoner. Vores ultimative 
mål er at efterligne begge disse effekter uden at 
behøve at operere,” forklarer et af studiets med-
forfattere, læge og postdoc Maria Saur Svane fra 
Hvidovre Hospital.

Sænkning af appetitten
Ved gastric bypass foretages en ændring af 
mave-tarm-anatomien, så maden passerer direkte 
gennem en såkaldt anastomose til tarmens neder- 
ste del, hvorved størstedelen af maven forbigås. 
Ved gastric sleeve-operationer fjernes størstedel-
en af maven, så man i stedet for en mave kun har 
en smal passage til maden.
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Nogle af de vigtigste proteiner i vores krop findes 
på overfladen af alle celler. Membranproteinerne 
styrer transporten ind og ud af celler og er nøglen 
til, hvordan celler kommunikerer. Dette gør mem-
branproteiner til meget vigtige lægemiddelmål. 
Da proteinerne naturligt findes i hydrofobe og 
vandskyende membraner, har forskere dog haft 
svært studere, hvordan proteinerne samles og 
interagerer med andre molekyler.

Carol Robinson modtager Novozymes-prisen 
2019 for sine videnskabelige gennembrud og sit 
banebrydende arbejde med at bruge massespek-
trometri til analyse af bl.a. disse proteinkomplekser.

“Membranproteinerne er essentielle for kroppens 
funktioner, men er utroligt vanskelige at studere, 
fordi de er forankrede inde i membraner, hvor 
de sidder i en olieholdig fase. Det, vi gjorde, var 
at dække dem i detergent – dvs. nærmest inde i 
sæbeboble, som først springer, når de er kommet 
ind i selve massespektrometeret. På mirakuløs vis 
gør det, at de forbliver intakte i en foldet tilstand, 
så vi kan undersøge deres 3D-struktur, og hvordan 
de binder til andre proteiner og fedstoffer,” forklar-
er Carol Robinson, professor ved Department of 
Chemistry,University of Oxford.

En usædvanlig vej til succes
Massespektrometri blev oprindeligt udviklet til 
bestemmelse af massen af små molekyler. I et 
massespektrometer ioniseres molekylerne og 
afbøjes i et magnetisk eller elektrisk felt under 
deres flyvning. Tunge molekyler bliver kun påvir-
ket under deres passage gennem et spektrometer, 
mens lettere afbøjes mere. Ved at måle, hvor 

langt de molekylære ioner flyver, kan man derfor 
bestemme, hvor meget de vejer. Molekylerne 
sorteres ud fra forholdet mellem deres masse og 
ladning.

“Jeg bliver stadig lige fascineret over at se strålen 
af ioner flyve gennem et massespektrometer, når 
jeg tænker på, hvad man kan lære af spektrene. 
Et massespektrometri-spektrum er lidt som et 
sudoku: Du begynder med alle muligheder, og så 
finder du den eneste løsning på problemet. Det 
giver en stor tilfredsstillelse.”

At Carol Robinson skulle ende med at blive 
den første kvindelige professor på University of 
Oxford, var nok ikke noget, man lige kunne have 
forudsagt, for hendes rejse har været ganske 
usædvanlig. Efter at have forladt skolen som 16-
årig tog hun job som tekniker ved Pfizer Pharma-
ceuticals, hvor hun kom til at arbejde i masse- 
spektrometri-laboratoriet. En dag så en af Carols 
kolleger, at hun havde et særligt potentiale.

“De opfordrede mig til at tage syv års deltidsstu- 
dium på universitetet. Det var et langt, sejt træk, 
og derefter var jeg så heldig at blive optaget på 
University of Cambridge til at tage en ph.d. Tra-
ditionelt var massespektre brugt til at bestemme 
massen af molekyler. I mit ph.d.-projekt begyndte 
jeg at arbejde med, hvordan vi også kunne bruge 
massespektrometeret til at bestemme sekvensen 
af små fragmenter af et protein.”

Molekylære elefanter med vinger
Da proteiner bygges af specifikke sekvenser af de 
21 aminosyrer - 21 forskellige byggesten, alle med 

forskellige masser, formåede forskerne at lære at 
aflæse proteinsekvenserne ved at se på afstanden 
mellem toppene i spektrene. Carol Robinsons 
karriere var på rette spor, men så skete der noget.

“Jeg gjorde noget, der blev betragtet som meget 
usædvanligt: Jeg tog orlov fra min forskerkarriere i 
otte år, hvilket var meget utraditionelt på det tids-
punkt.Jeg nød virkelig tiden hjemme med mine 
tre børn, men kom så tilbage til Oxford.”

I en alder af 35 år vendte hun tilbage til viden- 
skaben til en forskerstilling i massespektrometri i 
Chris Dobsons gruppe ved University of Oxford. 
Mens hun var væk, var der dog sket nogle revolu-
tionære ting inderfor massespektrometri.

“Jeg blev opfordret til at søge ind på det nye felt 
proteomik. Nu kiggede man pludselig ikke kun på 

”Jeg bliver stadig lige 
fascineret over at se 
strålen af ioner flyve 
gennem et massespek-
trometer, når jeg tænk-
er på, hvad man kan 
lære af spektrene.” 

Carol Robinson

Da livets 
byggesten 
fik deres 
bevægelses- 
frihed

De utallige processer, der finder sted i vores krops celler, er grundlaget for livet, som 
vi kender det. Da cellerne er væskefyldte, skabte den britiske kemiker Carol Robinson 
stor opmærksomhed ved at undersøge livets processer i et vakuum. På trods af 
massiv modstand fortsatte hun. Nu modtager hun Novozymes-prisen for at skabe et 
helt nyt felt indenfor massespektrometri, hvor man også kan undersøge proteiners 
form, og hvordan de interagerer. I dag bruges denne teknik til at identificere helt nye 
mål for medicin.

Af Morten Busch
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peptider og sekventerede aminosyrerne langs de 
små kæder. Vi kiggede nu på hele proteiner, som 
var enorme, i hvert fald indenfor massespektro-
metrien.”

Selv om at molekylerne kan vejer et par hundre-
de massenheder (daltons), så vejer proteiner 
mellem 20.000 og 30.000 daltons.

“Udfordringen var, hvordan man får disse store 
molekyler til at flyve i massespektrometeret. John 
Fenn, en af mine store helte indenfor videnska-
belige forskning, modtog en del af Nobelprisen 
for at opdage electrospray massespektrometri. 
Han udtrykte det ved at sige: ’Jeg gav molekylære 
elefanter vinger’.”

Sprøjtemaler proteiner
Selv om John Fenn fik de meget store protein-
molekyler til at flyve, ønskede Carol Robinson 
mere - meget mere. Hun ønskede at bruge 
massespektrometeret til at bestemme proteiners 
form. Hun begyndte at arbejde på opgaven kort 
tid efter, at elektrospray-ioniseringsteknologien 
blev tilgængelig. Det gjorde det muligt at overføre 
intakte proteiner fra opløsning til vakuum.

Hun fik en skør ide: Hvis hun kunne sprøjtemale 
molekylerne, kunne hun adskille dem ud fra, hvor 
meget maling de var dækket af. Det endelige mål 
var at kunne følge proteiners foldning ved brug af 
massespektrometri.

“Hvis du skal sprøjtemale et ikke-foldet protein, 
er overfladen større, og det ville derfor kræve 
meget maling. Men hvis det er foldet til en meget 
kompakt struktur og derefter malet, bruger du 
meget mindre maling, og det er præcis det, vi 
gør: Vi sprøjter proteinet med deuterium, som 
vejer mere end brint. Hvis et område af et protein 
udfoldes, eksponeres hydrogenatomer og 
udveksles med deuterium. Men hvis det er tæt 
foldet, vil der ikke udveksles lige mange, så det 
vejer mindre.”

Carol Robinson udviklede en hydrogen-deuteri-
um-metode, så hun kunne detektere kontakt- 
flader på proteiner og studere foldningen af 
proteiner. Med den teknik kunne proteinstruk-
turer bevares i vakuum, og dette lagde grunden 
for at studere strukturen af store proteiner som fx 
protein-protein-interaktioner ved anvendelse af 
massespektrometri.

En fordømmende kommentar
Carol Robinson brugte den nye teknik til at 
bestemme foldningen af proteiner, men hendes for-
skerkolleger mente, hun var skør. På det molekylære 
niveau foregår livet, som vi kender det, jo i vand. 
Inde i et massespektrometer er der et vakuum.

“Der var en virkelig fordømmende kommentar, og 
det var i et meget respekteret tidsskrift, Proceed-
ings of the National Academy of Sciences of USA, 
så det var faktisk meget svært at publicere derefter, 
for der blev tit refereret til den, når jeg indsendte 
mine forskningsartikler. Peer reviewers skrev til mig: 
’Nå, har du ikke læst den her kommentar? Det er en 
skør idé’. Mit svar var:’ Ja, det ved jeg, men jeg tror 
virkelig på det’.”

Underforsøget på at bevise, at massespektrometre 
kunne bruges til at detektere selv store intakte 
proteiner, måtte Carol Robinson bryde med de 
eksisterende standarder for, hvad der var muligt. 
Det krævede udvikling af et tandem-massespek-
trometer med forbedret ionoverførsel og et højere 
masse-til-ladnings-område end tidligere.

“På det tidspunkt tog spektrometrene typisk par-
tikler op til 4.000 i masse-til-ladningsforhold. Vi ville 
være lidt revolutionerende og gå op til 32.000. Det 
er et stort spring, og jeg kan huske, folk advarede 
mig imod det. De sagde: ’Gå nu bare til 8.000’. Jeg 
sagde: ’Nej, 32.000 vil gøre, at vi kunne så meget 
mere’, og jeg fik en lavet og købte den’.”

De nye massespektrometre beviste Carol Robin-
sons pointe, nemlig at proteinkomplekser bevarer 
deres struktur i vakuum. De gjorde det muligt for 
forskere at studere intakte proteinkomplekser med 
en molekylvægt på over 500.000 daltons og endda 
studere, hvordan de hang sammen.

“Vores eksperimenter viser klart, at proteinkom-
plekser bevarer deres struktur i massespektrome-
teret. I dag er de her instrumenter tilgængelige fra 
flere massespektrometri-producenter og anvendes 
overalt i medicinalindustrien til at undersøge 
intakte proteinbiologiske lægemidler, såsom anti- 
stoffer og membranreceptorer. Men på det tids-
punkt var det en lille revolution.”

Et stort gennembrud
I stedet for blot at forsøge at vise, at de kunne gøre 
kloge ting med et massespektrometer, valgte Carol 
Robinson at bevæge sig op på et helt nyt niveau.

“Vi mente, at vi nu kunne svare på nogle virkelig 
vigtige spørgsmål, for eksempel hvordan pro-
teinerne finder sammen i komplekser. Hvis vi 
ødelagde dem, ville de måske falde fra hinanden 
i par, i tre eller en anden kombination. Og vi 
kunne så fortælle ud fra de interaktioner, hvordan 
de oprindelig hang sammen.”

Den nye metode gjorde det muligt for Carol Ro- 
binson og hendes kollegaer at studere, hvordan 
store proteinkomplekser blev samlet, og hvordan 
proteiner interagerer med co-faktorer og andre 
proteiner. I et banebrydende projekt fandt hun 
strukturen af GroEL, en vigtig proteinchaperone 
i bakterien Escherichia coli, der også findes hos 
mennesker.

“Chaperoner beskytter andre proteiner, mens 
de foldes. Så de skaber et slags beskyttende 
miljø. Vores teknik gjorde det muligt for os at 
undersøge den fantastiske struktur. Den har 14 
kopier af det samme protein, der danner disse 
to ringe, og indeni er det foldende protein, og 
vi begyndte at se på, hvordan dette beskyttede 
miljø påvirkede foldningen.”

Siden da har Carol Robinsons gruppe studeret 
endnu vigtigere og komplekse strukturer som in-
teraktioner mellem antistof-antigen-komplekser, 
og hendes metode anvendes nu rutinemæssigt 
til karakterisering af antistoffer i medicinalindu- 
strien.

“Dette har muliggjort hurtigere karakterisering af 
antistoffer og har accelereret deres anvendelse til 
behandling af kræft og mange andre sygdomme.”

Gigantiske sæbebobler
De nye metoder har etableret Carol Robinson 
som en sand pioner inden for anvendelse af 
massespektrometri til analyse af proteinkom- 
plekser. Hun har næsten helt på egen hånd skabt 
et underfelt af massespektrometri proteomik - på 
trods af den voldsomme kritik. Det har krævet 
frygtløshed, innovation og kreativitet. Det sidste 
blev særlig tydeligt, da hun besluttede sig for at 
studere nogle af de mest udfordrende og vigtige 
strukturer i biologien: membranproteiner.

“Membranproteiner er utroligt vanskelige at 
studere, fordi en del af proteinet eksisterer inde i en 
olieagtig hydrofob membran, mens delene indeni 
og udenfor cellen er hydrofile. Vi fik den ide til at 

dække dem med vaskemiddel og derefter sende 
dem igennem massespektrometeret i en kæmpe 
sæbeboble. Og på mirakuløs vis beskytter boblen 
dem, så de frigives i gasfasen intakte og i foldet 
tilstand.”

I en række banebrydende artikler har Carol 
Robinson kortlagt strukturen af proteinerne, der 
syntetiserer vores celles energi, ATP, samt hvordan 
lipider spiller en central rolle i strukturen og funk-
tionen af de roterende ATPaser, en slags moleky-
lære motorer involveret i omdannelse af biologisk 
energi i vores celler. Hendes nyere arbejde med 
lipidernes rolle i membranproteinkomplekser 
har fået hende til at studere G-proteinkoblede 
receptorer.

“De her membranproteiner er mål for mange 
lægemidler. Vi demonstrerede, at det var muligt at 
bibeholde lægemiddelbindinger til G-proteinko-
blede receptorer, og på den måde kan vi nu iden-
tificere naturlige ligander til disse disse proteiner. 
Det gør det muligt at identificere nye lægemidler, 
der kan binde til G-proteinkoblede receptorer, 
og vi kan dermed målrette dem mod specifikke 
cellulære processer.”

Novozymes-prisen 2019 blev uddelt ved 
en ceremoni fredag den 15. marts 2019 til 
Dame Carol Robinson, professor i kemi 
ved University of Oxford.

Fri bevægelighed
Carol Robinsons gruppes metoder bruges nu i 
stigende grad indenfor andre felter relateret til 
massespektrometri som hjælp i processen til at 
finde nye lægemidler. Endnu en gang har hun 
bevist, at hendes kritikere tog fejl, når de sagde, at 
hun skulle bruge andre teknikker som NMR eller 
elektronmikroskopi til at studere proteinkompl-
ekserne.

“Hvis du tænker på et massespektrometer, er 
proteinerne ikke i opløsning, og de er heller ikke i 
en fast form, så de er ikke begrænset i deres bev-
ægelighed som et krystal. Hvis man forsøger at løbe 
i en swimmingpool, er det virkelig hårdt arbejde 
- hvis du vil kunne bevæge dig frit, skal du være ude 
i luften, så jeg ser det, at proteinerne er i en gasfase, 
som en fordel i stedet for en ulempe.”

Mens hendes kritikere hævdede, at proteinfoldning 
i vakuum var galskab, ser Carol Robinson det altså 
som en fordel, fordi proteinerne maksimerer deres 
bevægelsesfrihed. De kan udtrykke sig, og der kan 
læres noget af de bevægelser. Men som altid skal 
forskere acceptere, at selvom de selv finder egne 
ideer spændende, gør andre det ikke nødvendigvis.

“Hvis du gør noget som den allerførste, tror mange 
mennesker ikke på det. Der var heftig kritik af mine 
første eksperimenter, fordi folk sagde: ’Hvordan kan 
du måle foldning i et massespektrometer?’. Jeg har 
altid gerne villet gøre en forskel i forhold til menne-
skers sundhed, men andre sagde bare: ’Nå, virkelig. 
Det kommer aldrig til at ske’, men jeg tror, man bare 
skal bare tro på, at det vil, så lykkes det oftere.”

Så det vigtigste er - ifølge Carol Robinson - at tro på 
sine egne ideer og følge sin lidenskab.

“Jeg har haft en rigtig fin karriere inden for vidensk-
aben, og jeg tror virkelig på, at alle kan få det, og jeg 
vil gerne fjerne myten om, at du skal være et geni 
for at være forsker. Du har brug for fantasi og krea-
tivitet. Fremdrift og energi. Det er de vigtigste ting.”
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Nyudviklet 
laserteknik målretter 
medicin til at 
bekæmpe alvorlige 
sygdomme
Huden er en vigtig barriere, der beskytter kroppen mod omgivelserne, 
men derfor er det også svært at få medicin igennem huden. Forskere har nu 
udviklet en ny teknik til at skabe små kanaler i huden, så medicinen bedre 
kan trænge ind i den. De første forsøg, som behandler mennesker med 
hudkræft, ser lovende ud, men perspektiverne ved at bruge lasere til at 
levere medicin er endnu større, og teknikken kan vise sig at være langt mere 
effektiv mod nogle sygdomme end både indsprøjtninger og piller.

Nøglen til at helbrede syge mennesker er at få 
medicinen til at nå ud til de sygdomsramte celler 
– og kun disse celler. Traditionelt gives det meste 
medicin enten som piller, hvor de aktive stoffer skal 
gennem tarmbarrieren, eller via indsprøjtninger 
og væskedrop, hvor stofferne øjeblikkeligt leveres 
til vævet eller blodbanen. Når medicinen leveres 
gennem huden undgås ulemperne ved piller, hvor 
en stor del af det aktive stof forsvinder, enten når 
tarmbarrieren krydses, eller når stoffet nedbrydes 
i leveren. Desuden er det vigtigt i behandlingen af 
mennesker med en lokal sygdom, som fx hudkræft, 
at reducere deres eksponering for medicin og 
de deraf afledte bivirkninger. Forskere har derfor 
udviklet en laserteknik, der forbedrer levering af 
medicin gennem hudoverfladen.

”Lægemidler har ofte svært ved at trænge igennem 
intakt hud på grund af størrelsen, ladningen eller 
opløseligheden af molekylerne i det enkelte 
lægemiddel. I samarbejde med Wellman Center 
for Photomedicine ved Massachusetts General 
Hospital i Boston, USA, har vi vist, at levering af 
lægemidler mod kræft gennem huden kan gøres 
langt mere effektivt. Perspektivet er, at denne 
teknik også vil kunne bruges til en lang række andre 
hudsygdomme, og endda muligvis til sygdomme 
der rammer hele kroppen,” forklarer ph.d.-stude-
rende Emily Catherine Wenande fra Dermato-Ven-
erologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling på 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, København.

Lokal kombinationskemoterapi
Forskerne brugte hud fra levende grise for at 

Af Morten Busch

Artiklen ”Laser-assisted delivery enhances 
topical uptake of the anticancer agent 
cisplatin” er udgivet i tidsskriftet Drug 
Delivery. I 2013 modtog én af hovedforfat-
terne, klinisk professor Merete Hædersdal, 
Institut for Klinisk Medicin, Københavns 
Universitet, støtte fra Novo Nordisk Fonden 
til projektet ”New Targeted Treatment of 
Skin Cancer using Topical Administration 
of Anticancer Drugs in Combination with 
Laser-assisted Drug Delivery”.

undersøge, om de kunne levere lægemidler mod 
kræft (kemoterapi) igennem hudbarrieren. Princip-
pet i teknikken er, at lyset fra en ablativ fraktioneret 
laser rammer vandmolekylerne inde i hudlagene 
og dermed skaber små, mikroskopiske huller i 
huden, som øger dens gennemtrængelighed.

”Denne teknik skaber i hundredvis af små kanaler i 
huden, så de kemoterapeutiske lægemidler kan nå 
deres mål i de indre hudlag. Vores forskergruppe 
ville gerne anvende godkendte og billige lægemid- 
ler mod kræft, der er effektive mod non-melanom 
hudkræft. To af disse lægemidler, cisplatin og 
5-fluorouracil (5-FU), er kendt for at øge hinandens 
effekt, når de bliver brugt sammen, men de har 
begge svært ved at trænge igennem hudbarrieren. 

Forskernes håb er derfor, at de kunne drage fordel 
af den kombinerede effekt, når cisplatin og 5-FU 
blev leveret samtidigt direkte gennem huden ved 
hjælp af deres laserteknik.

”Da vi med denne teknik leverede disse to 
lægemidler samtidigt til levende grise, havde de en 
hurtigere, og mere forstærket, hæmmende effekt. I 
løbet af få dage udviklede de udsatte hudområder 
sig til egentlige sår, og vi kunne måle en højere 
medicinkoncentration i dén hud, der var blevet 
laserbehandlet. Det var nøjagtig dén effekt, vi gerne 
ville påvise.”

En ny måde at behandle hudsygdomme på
Den store succes med at kombinere laserteknikken 
med de to slags kemoterapi har ført til, at forskerne 

allerede er i fuld gang med at teste behandlin-
gen på mennesker med basalcellekarcinom – en 
non-melanom kræfttype, der næsten aldrig er 
dødelig, men dog kan være stærkt invaliderende, 
da den typisk vender tilbage igen og igen, skaber 
gentagne læsioner og optræder i følsomme 
områder i ansigtet. Forskerne håber derfor på, at 
de kan anvende den nye behandling til mennesker 
med denne kræfttype.

”Den nuværende behandling for basalcellekarci-
nom består enten af kirurgi, strålebehandling eller, 
for mere overfladiske læsioner, overfladebehand- 
ling, men ikke alle mennesker er egnet til kirurgi, 
og grimme ar og tilbagevendende sygdom er en 
vedvarende udfordring. Det kan aldrig forsvares at 
behandle disse mennesker med intravenøs cispla-
tin og 5-FU, da sygdommen sjældent er dødelig, 
men denne nye laserteknik er skånsom over for det 
sunde væv, som behandlingen ikke er rettet mod, 
og giver en mere effektiv, lokaliseret og mindre 
invasiv behandling til mennesker med hudkræft.”

Da både cisplatin og 5-FU allerede er godkendte 
lægemidler, som har været på markedet i årtier, 
er vejen til en egentlig klinisk implementering af 
behandlingen endog meget kort, men forskerne 
tror også, at teknikkens potentiale rækker langt ud 
over blot at behandle hudkræft.

”Klinikker verden over eksperimenterer med at 
anvende laserteknikken til at levere medicin for en 
lang række indikationer, fx lokalbedøvelse i huden 
uden at injicere med en kanyle, behandling af 
præmaligne hudlæsioner, ar og vitiligo og til at leve-
re kosmetiske midler som blodpladerigt plasma, 
Botox® og vitaminer. Teknikken er tydeligvis meget 
alsidig, og vi er glade for, at vi er en del af den pro-
ces, som fortsætter med at forfine den.”
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Middel mod 
diabetes og 
fedme dæmper 
lyst til alkohol

Effekten findes i hjernen
Langt de fleste aber på St Kitts lever vildt, 
men for at man kunne måle den enkelte abes 
alkoholforbrug, blev aberne iagttaget i 10 dage 
under kontrollerede forhold i et laboratorium. 
Her blev de hver dag tilbudt alkohol i en periode 
på 4 timer i løbet af dagen. Derefter blev aberne 
behandlet med to GLP-1-analoger, exenatid 
(Bydureon) eller liraglutid (Victoza), og deres 
alkoholindtag blev igen målt i 10 dage.

”Selv om vi observerede samme tendenser med 
begge stoffer, så ser liraglutid umiddelbart ud 
til at have den største effekt, da det reducerede 
abernes alkoholforbrug med op til 30 % i forhold 
til dem, der ikke fik stoffet. Alkoholforbruget 
vendte tilbage til det normale få dage efter, at 
aberne holdt op med at få stoffet. Endnu er det 
for tidligt at konkludere på forskellene mellem 
de to lægemidler, da forsøgene ikke blev lavet 
samtidig, og alkoholindtaget i de to studier var 
forskelligt.”

Forskere har tidligere set lignende effekter af 
GLP-1 hos rotter og mus, men det er første gang, 
at man undersøger effekter hos primater, hvis 
fysiologi ligner mennesker meget. Nogle af St 
Kitts-aberne har endda den samme naturlige 
trang til at indtage alkohol som nogle mennesker.

”De tidligere studier på mus viser, at mens effek- 
terne af GLP-1-analoger på blodsukker foregår 
i det perifere væv, fx ved at GLP-1 stimulerer 
frigørelsen af insulin i bugspytkirtlen, så opstår 
effekten af GLP-1-analogerne på alkoholfor-
bruget sandsynligvis ved, at GLP-1-analogerne 
påvirker hjernen.”

Forskerne mener, at det er hjernens dopa-
minudskillelse, der påvirkes, så man ikke får den 
samme lykkefølelse ved indtagelsen af alkohol, 
når man bliver behandlet med disse lægemidler. 
I deres kommende kliniske studier vil de ved 
brug af hjerneskanninger undersøge de mulige 
centrale effekter af GLP-1 på hjernen.

”Vi er allerede i gang med nye kliniske studier, 
som vi forventer at blive færdige med i løbet af 
det kommende år. Udover at undersøge effekten 
på hjernen skal forsøgene også afklare, om 
GLP-1 -analogerne reducerer alkoholindtaget 
hos mennesker med alkoholafhængighed eller 
overforbrug.”

Kortere vej til patienterne
Perspektiverne i de nye resultater er oplagte. Det 
anslås, at der i Danmark alene findes 160.000-
180.000 mennesker, der er afhængige af alkohol. 
Derudover findes der formentlig 4-5 gange så 
mange, der har et for stort alkoholforbrug. Knap 
20.000 mennesker modtager medicinsk behand- 
ling, og langt størstedelen af disse behandles med 
disulfiram (Antabus).

”Problemet med Antabus er, at det ikke fjerner 
selve årsagen, nemlig trangen til alkohol. Det giver 
godt nok den afhængige et voldsomt ubehag, hvis 
der samtidig indtages alkohol, men den fysiolo-
giske trang (på engelsk ’craving’) til alkohol er der 
stadig. Det, vi gerne vil, er at finde et stof, der i 
stedet kan fjerne lysten til selve alkoholen.”

Der har været forsket en del i stoffer, der kan fjerne 
lysten til alkohol, og flere lægemidler udover 
Antabus er registreret til behandling af alkohol-
afhængighed, men der er ingen tvivl om, at der 
fortsat er brug for at udvikle nye og mere effektive 
lægemidler rettet mod alkoholafhængighed.

”Den store fordel ved GLP-1-analogerne er, at de 
er godkendt til behandling af diabetes og svær 
overvægt, og da de to lidelser i en del tilfælde 
er relateret til et overdrevent alkoholforbrug, 
er der et velbegrundet håb om, at overvægtige 
diabetikere med alkoholproblemer kan have gavn 
af GLP-1-analogerne. Men også normalvægtige 
patienter uden type 2-diabetes kunne meget vel 
have gavn af denne type lægemidler. Fremtidige 
kliniske studier må afgøre dette.”

Artiklen ”Effects of glucagon-like peptide 
1 analogs on alcohol intake in alcohol-
preferring vervet monkeys” er udgivet 
i det internationale videnskabelige 
tidsskrift Psychopharmacology. Forskere 
fra the Novo Nordisk Foundation Center 
for Basic Metabolic Research har deltaget 
i studiet.

Alkoholmisbrug er et massivt samfundsproblem, 
som ifølge WHO er årsag til 6 % af alle verdens 
dødsfald. Da udvikling og godkendelse af ny 
medicinsk behandling er vanskelig og dyr, har 
den medicinske behandling knap ændret sig 
de seneste 25 år. Nu har forskere fundet ud af, 
at allerede godkendt diabetesmedicin også 
dæmper lysten til alkohol.

Af Morten Busch

På St Kitts i Caribien drikker aberne alkohol. 
Aberne på den caribiske ø er berygtede for helt af 
egen fri vilje at indtage alkohol i store mængder. 
Det gør dem ideelle til at studere den alkohol-
afhængighed, der udgør et kæmpe problem for 
menneskeheden. Nu har en dansk forskergruppe 
forsøgt at dæmpe abernes lyst til alkohol med 
en helt ny og meget overraskende indfaldsvin-
kel, nemlig via lægemidler, der normalt bruges 
til at behandle diabetes og fedme – de såkaldte 
GLP-1-receptoragonister.

”Aberne fik mindsket deres alkoholforbrug med 
20-30 %, hvis de blev behandlet med medicinen. 
Effekten skyldes muligvis, at lægemidlet dæmper 
udskillelsen af dopamin i hjernen, så alkoholen 
ikke giver aberne den samme lykkefølelse som 
ellers. Da medicinen allerede er godkendt til 
behandling af mennesker med diabetes og/eller 
overvægt og fedme, er vejen til en yderligere 
indikation – alkoholafhængighed – jo kortere, 
end hvis præparaterne ikke allerede anvendtes i 
klinikken,” forklarer en af studiets hovedforfattere, 
Anders Fink-Jensen, der er overlæge ved Psyki-
atrisk Center København og klinisk professor ved 
Københavns Universitet.
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»Vi har fundet en ny funktion af et enzym, som er 
vigtigt for at reparere DNA’et, og når vi blokerer 
for det, hæmmer vi kroppens inflammatoriske re-
spons. Det kan være et meget nyttigt våben mod 
en lang række sygdomme, som er karakteri- 
seret ved at involvere et inflammatorisk respons,« 
fortæller en af forskerne bag det nye studie, 
professor Thomas Helleday fra Scilifelab ved 
Karolinska Instituttet i Sverige og Sheffield Cancer 
Center i England.

Thomas Helleday og hans kollegaer på Scilifelab 
har offentliggjortderes interessante resultater i det 
videnskabelige tidsskrift Science. Forskningsarbej-
det er udført i et samarbejde mellem University of 
Texas Medical Branch, Stockholms Universitet og 
Uppsala Universitet.

Når kroppen reparerer sig selv, opstår inflamma-
tioner
Går vi lidt dybere ned i den videnskabelige sub-
stans i Thomas Helledays forskning, så handler 
det om et molekyle med det mundrette navn 
8-oxoguanin DNA-glykolase 1 eller bare OGG1. 
OGG1 binder til og reparerer DNA’et, og Thomas 
Helledays forskning har vist, at det spiller ind 
i udviklingen af inflammationer. Blandt andet 
udvikler mus, som ikke har genet for OGG1, ikke 
inflammationer.

Den specifikke mekanisme i kroppens inflam-
mationsrespons involverer genet 8-oxoG, som 
er medvirkende til udvikling af inflammationer 
i forbindelse med oxidativt stress. Det vil også 
sige, at når 8-oxoG bliver beskadiget på grund af 
oxidativt stress, binder OGG1 til genet og forsøger 
at reparere det, og det udløser inflammationen.

Thomas Helledays hypotese var derfor, at hvis 
man kunne hæmme OGG1, kunne man også 
hæmme kroppens inflammatoriske respons i 
forbindelse med oxidativt stress.

»Sådan et molekyle kan i princippet benyttes som 
behandling til rigtig mange forskellige lidelser, 
der involverer kronisk inflammation i kroppen. 
Det gælder blandt andet også fedme,« forklarer 
Thomas Helleday.

Kurerede mus med inflammationer i lungerne
I forskningen har forskerne syntetiseret et lille 
molekyle (TH5487), som kan binde til og hæmme 
OGG1. TH5487 virker ved at binde til OGG1, så 

det ændrer struktur og derfor ikke kan sætte sig 
fast på og reparere DNA’et.

For at teste molekylet inducerede forskerne en 
akut lungeinflammation hos mus ved at give 
dem meget store mængder bakterieproteiner og 
TNF-alfa, der er et naturligt inflammationspro-
moverende stof i kroppen.

Den type lungeinflammationer, som forskerne 
fik skabt i musene, sætter immunforsvaret på 
overarbejde og får til sidst lungerne til at kollapse, 
fordi alle alveolerne svigter. En halv million men-
nesker dør årligt af den form for inflammationer, 
og det samme gjorde musene i Thomas Helledays 
laboratorium.

Forsøget med musene viste dog, at når forskerne 
gav dem TH5487, beskyttede det musene mod 
betændelse og modvirkede lungernes kollaps.

»Det er et ”proof of concept” på, at vores mol-
ekyle virker, som vi havde håbet på. Nu skal vi 
undersøge det i blandt andet virus-inducerede 
inflammationer og også andre steder i kroppen, 
men det ser lovende ud,« siger Thomas Helleday.

Kan måske overgå TNF-Alfa-hæmmere som 
verdens bedst-sælgende medicin
Selvom kliniske processer altid giver nyud-

viklede koncepter lange udsigter, før et eventuelt 
lægemiddel kan komme på markedet, er Thomas 
Helleday håbefuld omkring sit lille molekyle.

Lægemidler, som blokerer for TNF-alfa og på den 
måde reducerer inflammationer i kroppen, er de 
bedst sælgende i verden og bruges mod blandt 
andet leddegigt, inflammatorisk tarmsygdom, 
psoriasis, astma og meget andet.

Thomas Helleday mener, at hans molekyle har 
potentialet til at kunne benyttes mod endnu flere 
sygdomme.

Blandt andet nævner han igen lungeinflammation-
er, som han indtil videre har testet stoffet mod i 
mus. Her kunne man forestille sig, at man kommer 
ind på hospitalet med en lungeinflammation og 
får en form for medicin som fx TH5487, og det så 
forhindrer lungerne i at give op. Helleday og hans 
kollegaer arbejder blandt andet sammen med 
Novo Nordisk om at udvikle en sådan medicin.

Et andet sted, hvor opdagelsen og molekylet 
måske kan finde anvendelse, er i forbindelse med 
slagtilfælde.

Slagtilfælde skyldes en blodprop i hjernen, men 
det, som ofte slår folk ihjel, er det oxidative stress 
og inflammationen.

»OGG1 er involveret i at skære DNA’et fra hinan- 
den, og det leder til inflammationen. Ved et slag-
tilfælde er der rigtig meget skade på DNA’et, men 
man har ikke lyst til at få det hele klippet i stykker 
på samme tid, for så kommer den her voldsomme 
inflammatoriske respons, som ikke er så god for 
hjernen. Derfor kan man måske modvirke nogle 
af følgevirkningerne ved et slagtilfælde ved at 
hæmme OGG1,« siger Thomas Helleday.

Lille molekyle 
kan måske bruges
mod alverdens 
sygdomme
Forskellige sygdomme og lidelser er forbundet med en 
betændelsestilstand i kroppen. Forskere har udviklet 
et molekyle, der kan modvirke betændelsestilstanden 
og potentielt bruges til behandling af alt fra hjerte-kar-
sygdomme og ikke-alkoholisk fedtlever til slagtilfælde 
og lungeinfektioner.

Af Kristian Sjøgren

Artiklen “Small-molecule inhibitor of 
OGG1 suppresses proinflammatory gene 
expression and inflammation” er udgivet 
i tidsskriftet Science. Professor Thomas 
Helleday modtog i 2017 støtte af Novo 
Nordisk Fonden til projektet “Progressing 
OGG1 inhibitors towards potential candi-
date drug for inflammation”.

Når kroppen bliver udsat for oxidativt stress, går 
det ud over DNA’et, som begynder at gå i stykker. 
Heldigvis er kroppen udstyret med nogle meka-
nismer, som kan reparere skaderne på DNA’et, så 
det hele ikke falder fra hinanden. Dog kan disse 
mekanismer nogle gange komme så meget på 
overarbejde i deres iver for at reparere DNA’et, at 
de sætter gang i en betændelsestilstand i kroppen 
– en såkaldt inflammation.

Denne form for inflammation, der kan være kro-
nisk eller midlertidig, kommer til udtryk i en lang 
række sygdomme, eksempelvis Crohns sygdom, 
der er en kronisk inflammation i tarmene, ikke-al-
koholisk fedtlever, autoimmune sygdomme som 
gigt og psoriasis, hjerte-kar-sygdomme, knogle-
skørhed og nogle former for kræft.

Men der kan være godt nyt på vej. Ny forskning 
viser i hvert fald, at man med et lille molekyle kan 
blokere for en af de mekanismer, som er med til 
at starte de inflammatoriske processer i kroppen. 
Det lille molekyle har potentialet til at kunne an-
vendes mod alle de ovennævnte sygdomme.

“Det er et ‘proof of 
concept’ på, at vores 
molekyle virker, som 
vi havde håbet på. Nu 
skal vi undersøge det i 
blandt andet virus-in-
ducerede inflamma-
tioner og også andre 
steder i kroppen, men 
det ser lovende ud.” 

Thomas Helleday
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DNA-teknologi afdækket
forhistorisk massedrab

Forskere kan endelig 
kontrollere cellemembraner

Helgenomsekventeringer kan revolu-
tionere afrikanske sundhedsvæsener

Forskere laver 
cannabinoider i gær

I fremtiden skal vi behandles
med levende medicin

Forskere udnytter evolutionen til at 
genoplive zombie-gener

indhold
Forskere kortlægger kræftcellers unikke proteiner
Kræftceller i forskellige væv udskiller forskellige proteiner. Nu har forskere 
identificeret mange af de proteiner, som kræftcellerne danner. Opdagelsen gør, 
at forskerne nu kan gå i gang med at lave diagnostiske værktøjer, der ud fra en 
blodprøve kan identificere, om folk har næsten hvilken som helst form for kræft. 

Forskere gør celleeksperimenter meget billigere
Celleeksperimenter i laboratorier verden over kan laves meget billigere, efter 
forskere har udviklet et system til at opbevare og arbejde med celler under 
forsøgene. Systemet er 100 gange mindre end nutidens standarder og derfor 
også meget billigere i drift.

Teknologi fra fysiklaboratoriet kan gøre yoghurten mere lækker
Forskere har benyttet avanceret laserteknologi til at analysere viskositeten 
af mejeriprodukter. Teknologien kan gøre det lettere for madforskere og 
fødevareindustrien at analysere sig frem til de egenskaber i blandt andet 
mejeriprodukter, som både holder længst og bedst fastholder forbrugerens 
interesse. 

Skimmelsvampe skal hjælpe med at lave kræftmedicin
Skimmel er noget, de fleste helst er foruden, men samtidig med at svampene 
kan udgøre en reel sundhedsfare i vandskadede huse, producerer svampene 
en række potentielt helbredende stoffer. Et af stofferne, calbistrin, har i laborato-
rieforsøg vist sig at kunne dræbe kræftceller. Nu har danske forskere fundet en 
metode til at få svampene til at producere stoffet i store mængder. Opdagelsen 
kan både bane vejen for fremtidige kliniske forsøg med calbistrin og ændre den 
måden, man i fremtiden vil producere lignende medicinske stoffer på.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk
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DNA-teknologi 
afdækker forhistorisk 
massedrab
15 mennesker. Hver og én blev dræbt af slag 
i hovedet. Formentlig ved en massakre. Men 
hvem var de? Og hvorfor var de lagt sirligt ned 
i massegraven i par og omfavnende hinanden? 
Spørgsmålene var mange, da arkæologer og 
genforskere i tæt samarbejde satte sig for at prøve 
at forstå gåden om en 5000-år-gammel massegrav 
i det sydlige Polen. Resultaterne giver et unikt 
øjebliksbillede af en tid hvor Europa var præget af 
store folkevandringer og voldsomme kampe.

Af Morten Busch

krævet brug af højt optimerede forhistorisk DNA 
(aDNA) teknologi kombineret med kraftfulde 
next-generation-sequencing-maskiner at kortlæg-
ge den totale arvemasse fra hver af de 15 skeletter.

”Vi ved fra tidligere studier, at vi skal forsøge at få 
fat i den pars petrosa knogle i kraniet. Det er en 
meget hård knogle, hvilket gør at DNA’et ofte er 
godt bevaret og ikke sammenblandet med DNA 
fra fx bakterier i jorden. Vi ekstraherede DNA fra 
den højre pars petrosa knogle fra alle kranierne 
og dermed lykkedes at kortlægge hele genomse-
kvensen fra hver af de 15 personer i graven.”

Ved at kombinere de moderne gensekventerings- 
metoder med arkæologiske metoder, herunder 
kulstof 14-datering, kunne forskerne derfor ikke 
bare finde ud af, hvornår de 15 mennesker havde 
levet og hvordan de døde men også om de begra-
vede mennesker var i familie med hinanden.

”Vi kunne se, at de var blevet myrdet, for de 
havde alle store skader på kranierne, men det 
som fik os til at spærre øjnene op var da DNA’et 
afslørede, at det var en storfamilie – bestående af 
fire kernefamilier.”

Selv om det var massedrab var ligene blevet 
begravet meget omhyggeligt, og med deres 
omhyggelige genetiske analyse kunne forskerne 
finde ud af nøjagtig hvordan de 15 mennesker 

var beslægtet og hvordan det påvirkede hvor de 
lå i graven.

”De var ikke lagt i graven tilfældigt. Der lå en 
voksen med et barn ved siden af sig. Det viste sig 
at være mor og datter, og de to unge mænd som 
lå ved siden af hinanden viste sig at være brødre. 
Alle i graven var kvinder, børn og unge mænd. 
Der manglede dog tre fædre. Så vores teori er, 
at fædrene har været væk, og da de kom hjem 
til bopladsen fandt de deres slægtninge dræbt, 
hvorefter de begravede dem.”

DNA er vores nye historiebøger
Udover slægtskabet mellem de 15 mennesker i 
graven har forskerne fundet ud af, hvad det var 
for nogle mennesker. Arkæologisk set tilhører de 
den kugleamforakultur, der eksisterede for ca. 
5000 år siden i Europa under bondestenalderen, 
og genetisk set tilhører de da også den typiske 
bondestenalderbefolkning i Europa.

”De her drab er sket i et Europa under dramatiske 
omvæltninger. Befolkningen i Europa oplever 
for 5000 år siden et skift i arvemassen, fordi der 
kommer et folk – Yamnaya – ind fra den pon-
tisk-kaspiske steppe. Det har vi påvist i tidligere 
studier. Men vi kan se på DNA’et, at de 15 menne-
sker fra massegraven ikke tilhører steppefolket, 
men derimod de herboende bondestenalderfolk. 
Vi kan selvfølgelig aldrig finde ud af hvem der slog 

dem ihjel, men det er nærliggende at tro, at stor-
familien ved Koszyce er blevet dræbt i territoriale 
kampe i denne dramatiske tid.”

Ideen til DNA-undersøgelsen af den polske masse-
grav stammer fra arkæolog Niels N. Johannsen fra 
Aarhus Universitet, og ét af målene var at afdække 
en del af de europæiske folks forhistorie, som vi 
hidtil ikke har kendt særlig godt. Og her spiller 
ligene i massegraven en helt særlig rolle.

”DNA-analyser er i disse år med til at skrive vores 
forhistorie, men typisk kan vi kun sige noget bredt 
om, hvordan befolkningsbevægelser i store træk 
har været. Denne grav afspejler derimod en helt 
bestemt begivenhed i en helt bestemt by og fami-
lie, og det giver os derfor et øjebliksbillede fra en 
vigtig brydningstid i Europa – og en meget volde-
lig én af slagsen,” siger Niels Nørkjær Johannsen.

Dramatiske billeder af massegrave er kendt fra nye 
tiders massakrer som i Bosnien-Hercegovina eller 
Irak. Her er ligene ofte smidt som slagtekvæg – 
tilfældigt og oveni hinanden. Da arkæologer fandt 
en massegrav i byen Koszyce i det sydlige Polen 
var synet et noget andet. Skeletterne lå alt andet 
end tilfældigt. De 15 lig var omhyggeligt placeret, 
så nogen lå sammen i par og nogen i grupper. Det 
pirrede forskernes nysgerrighed så meget, at de 
besluttede sig for at forsøge at forstå, hvem de 15 
mennesker var og hvorfor de lå som de gjorde.

”Det er lykkedes os ved hjælp af moderne date-
rings- og DNA-teknikker at afdække en forhistorisk 
familietragedie. Der er en mor med hendes børn. 
En bedstemor med hendes to sønner. Og to yngre 
brødre sammen. Og så har de fået gravgaver med. 
Så alt tyder på, at dem der har begravet dem har 
kendt dem godt. DNA’et viser også, at de stammer 
fra Europas bondestenalder-befolkning og ikke 
det pontisk-kaspiske steppefolk, der på den tid 
rykkede ind i Europa,” forklarer en hovedforfatter, 
lektor Morten Allentoft fra Center for Geogenetik 
ved Københavns Universitet.

15 dræbt brutalt og lagt kærligt til rette i masse-
graven
Ligene i massegravene er 5000 år gamle. For 
bare få år siden var det ikke muligt at opnå disse 
spændende resultater fordi DNA-mængden er 
sparsom, da DNA nedbrydes med tiden. Det har 

Artiklen ”Unraveling ancestry, kinship, and 
violence in a Late Neolithic mass grave” 
er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the Unit-
ed States of America. Medforfatter Simon 
Rasmussen er lektor på Novo Nordisk 
Foundation Center for Protein Research, 
Københavns Universitet.
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Forskere 
kan endelig 
kontrollere
cellemembraner
Forskere har fundet ud af, hvordan de meget 
nøjagtigt kan kontrollere, hvor flydende 
mikroorganismers cellemembraner er. Det 
betyder, at man en dag kan skabe nye organismer 
med brugerdefinerede egenskaber. Den nye 
viden hjælper også til bedre at forstå årsagen til 
en lang række sygdomme.

»Det giver os nogle helt nye muligheder for at 
manipulere med cellemembraner, så vi både 
kan studere dem nærmere og eksempelvis gøre 
mikroorganismer mere modstandsdygtige overfor 
varme, kulde eller tryk. Det har store perspektiver 
inden for blandt andet medicin og biokemisk 
syntese,« fortæller manden bag det nye studie, 
Jay Keasling, der er professor ved Keasling Lab 
på University of California, Berkeley og ved Novo 
Nordisk Foundation Center for Biosustainability 
ved Danmarks Tekniske Universitet.

Forskernes arbejde er publiceret i det videnskabe-
lige tidsskrift Science.

Cellemembraner er dynamiske
Selvom cellemembraner måske ser forholdsvis 
statiske ud med det blotte øje eller i hvert fald i et 
mikroskop, så er de det langtfra. Cellemembraner 
er i stedet meget dynamiske og ændrer konstant 
flydeevne, hvilket vil sige, hvor flydende og fleksible 
cellemembranerne er.

Når en celle eksempelvis skal vokse, er det vigtigt, 
at cellemembranen er meget flydende, så den kan 
strækkes og udvides. Når det er varmt, skal celle-
membranen til gengæld ikke være for flydende, for 
ellers mister cellen hele sin struktur. Den vil være 
ligesom smør i varmt vejr. Omvendt skal cellemem-
branen heller ikke være for rigid, når det er koldt, 
for det gør cellen skrøbelig som en julekugle.

Til at kontrollere cellemembranens flydeevne 
er celler udstyret med genetiske og moleky-
lære værktøjer til hele tiden at kunne ændre på 
sammensætningen af fedtsyrer i cellemembranen. 
Umættede fedtsyrer gør cellemembranen mere 
flydende, mens mættede fedtsyrer gør den mere 
rigid. Forholdet mellem de to former for fedtsyrer 
afgør flydeevnen.

Det er netop dette forhold mellem mættede og 
umættede fedtsyrer, som Jay Keasling med kolle-
gaer har fundet ud af at kontrollere.

»Gennem årene har vi udviklet forskellige moleky-
lære værktøjer, som gør os i stand til meget præcist 
at kontrollere forholdet mellem mættede og 
umættede fedtsyrer i cellemembraner. Det gør, at 
vi nu kan kontrollere, om eksempelvis en celle skal 
kunne vokse, eller hvor meget energi der kan pas-
sere gennem membranen,« forklarer Jay Keasling.

Af Kristian Sjøgren

Artiklen ”Viscous control of cellular 
respiration by membrane lipid composi-
tion” er udgivet i tidsskriftet Science. Jay 
D. Keasling er professor ved Keasling Lab 
på University of California, Berkeley og 
ved Novo Nordisk Foundation Center for 
Biosustainability ved Danmarks Tekniske 
Universitet.

Manipulerede colibakterier til at lave flere umæt-
tede fedtsyrer
De værktøjer, som forskerne benytter sig af, består 
blandt andet af promotorer, som styrer udtrykket af 
de gener, der koder for enzymer til fremstilling af de 
fedtsyrer, de skal producere.

I deres forsøg genmanipulerede forskerne indled-
ningsvis colibakterier og gærceller til at have en 
produktion af umættede fedtsyrer, som var under 
kontrol af en arabinose-promoter. Det vil sige, at 
når forskerne gav colibakterierne arabinose, som 
er et simpelt sukkerstof, satte bakterierne produk-
tionen af umættede fedtsyrer i vejret.

På den måde havde forskerne hele tiden kontrol 
over forholdet mellem mættede og umættede fedt-
syrer i colibakteriernes cellemembraner. Det er blot 
ét af de værktøjer, som forskerne benytter sig af.

»I det system, vi har lavet, kan man tænde eller 
slukke L-arabinose-produktionen af umættede 
fedtsyrer, så det fungerer ligesom en lyskontakt. 
Enten er den tændt eller slukket. Vi har til gengæld 
lavet en slags justerbar lyskontakt, så vi kan skrue 
op og ned for lyset, om du vil,« siger Jay Keasling.

Giver større indsigt i sygdomme
Da forskerne nu kan kontrollere cellemembraners 
flydeevne, skal værktøjerne benyttes til både at 
studere og manipulere.

For det første kan forskellige sygdomme kobles 
til ændringer i cellemembraners flydeevne. Det 
gælder blandt andet diabetes, hvor mange forskere 
mener, at en fedtholdig kost ændrer på sammen- 
sætningen af fedtsyrer i cellemembranerne og 
dermed ændrer på sukkeroptaget, insulin-sig-
naleringen osv. En anden sygdom, som forsk-
ere kobler til ændringer i cellemembranernes 
flydeevne, er Huntingtons Sygdom.

Ved at kunne manipulere med cellemembraners 
flydeevne kan forskerne nu meget lettere studere, 
hvordan ændringer i flydeevnen muligvis kan være 
koblet til udviklingen af sygdommene.

Det gælder også andre folkesygdomme:

»Kolesterol sidder ligeledes i cellemembranen, 
og ved at være i stand til at manipulere med 
cellemembranen kan vi bedre studere, hvordan vi 

muligvis kan gøre noget ved de problemer med 
forhøjet kolesteroltal, som mange mennesker lider 
af,« siger Jay Keasling.

Kan lave bakterier til kemikalieindustrien
For det andet kan forskerne også begynde at ma-
nipulere nye egenskaber frem i mikroorganismer.

Blandt andet kan de ved at ændre på cellemem-
branens flydeevne designe mikroorganismer, som 
er modstandsdygtige over for kulde, varme eller 
tryk.

Mange virksomheder benytter sig af biokemisk 
syntese til at lave alt fra kemikalier til medicin, og 
de står tit over for problemet, at de celler - ofte 
colibakterier - som de gerne vil benytte i deres syn-
teser, ikke kan tåle de temperaturer eller det tryk, 
som bedst egner sig til produktionen af de ønskede 
stoffer eller kemikalier.

»Vores opdagelse bringer os meget tættere på at 
kunne lave celler, som er specialdesignet til kemisk 
syntese. Man kan også forestille sig, at vi kan lave 
membraner med egenskaber, der gør, at man kan 
rense drikkevand. Der er mange store perspektiver 
i den her opdagelse,« fortæller Jay Keasling.

“Man kan også fores-
tille sig, at vi kan lave 
membraner med egen-
skaber, der gør, at man 
kan rense drikkevand.” 

Jack Keasling

Cellemembranen ... Den er grundlaget for alt leven- 
de liv på Jorden. Det gælder både os mennesker 
og mikroorganismerne, for uden cellemembraner 
ville der ikke findes nogen celler overhovedet. 
Punktum. Cellemembranen holder på DNA’et, 
forhindrer cellens indre i at flyde ud i omgivelserne 
og udveksler alle mulige molekyler mellem cellen 
og omverdenen. Den er biologiens svar på en 
schweizerkniv.

Cellemembraner består af lipider, hvilket vil sige 
fedtstoffer, voks, steroler, fedtopløselige vitaminer 
og meget mere, og nu har forskere fundet ud af, 
hvordan de meget præcist kan manipulere med 
cellemembraner og styre, hvor flydende de er. 
Opdagelsen er revolutionerende og baner vejen 
for at manipulere sig frem til helt nye former for 
organismer med nye egenskaber samt at forstå 
forskellige sygdomme.
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Helgenomsekven- 
teringer kan 
revolutionere
afrikanske
sundhedsvæsener
Det har længe været et dogme blandt forskere, at 
det ikke er muligt at lave helgenomsekventeringer 
af bakterier på det afrikanske kontinent. Nu piller 
danskere forskere det dogme fra hinanden og 
udstikker en ny lægefaglig retning, som markant 
kan forbedre folkesundheden i afrikanske lande.

minimal investering kan erstatte udstyr for million-
er og årtiers ekspertviden med en enkelt maskine, 
der kan det hele på langt under den halve tid. Det 
virker i Danmark, og det kan også virke i Afrika.

»Vi har vist, at det er muligt at træne sundheds- 
personale i Afrika i at bruge en helgenomse-
kventeringsmaskine til en halv million kroner. 
Det betyder, at ventetiden på at få identificeret 
en sygdomsfremkaldende bakterie falder fra et 
par uger til 48 timer, og det kan give meget store 
forbedringer af folkesundheden på kontinentet,« 
fortæller manden bag det nye studie, professor 
Frank Møller Aarestrup fra DTU Fødevareinsti-
tuttet ved Danmarks Tekniske Universitet.

Forskeren har sammen med sine kollegaer pub-
liceret forskningsresultatet i det videnskabelige 
tidsskrift European Journal of Clinical Microbiolo-
gy and Infectious Diseases.

Avanceret udstyr kan sagtens bruges i Afrika
Det nye forskningsresultat er i sig selv ikke så 
kompliceret at forstå. Forskerne har installeret en 
helgenomsekventeringsmaskine på et hospital 
i Moshi i Tanzania og uddannet sundhedsfagligt 
personale i at benytte og servicere maskinen.

Formålet var at se, om maskinen kunne fungere 
under de gældende omstændigheder med det 
gældende personale.

Det kunne den. Punktum!

Maskinen gjorde det muligt for sundhedsperso- 
nalet at identificere bakterier fra smittede patient-
er på kun 48 timer, hvilket er ekstremt meget hurti-
gere, end det tidligere har kunnet lade sig gøre.

»Det lyder måske let, men for mange forskere 
er det helt utænkeligt, at man kan gøre det her i 
Afrika, der alt andet lige fortsat er meget under-
udviklet inden for sundhedsplejen. Jeg møder 
tit forskere med en indgroet nedladenhed, som 
mener, at lokale i Afrika ikke kan administrere 
sådan en maskine over længere tid, men det kan 
de,« forklarer Frank Møller Aarestrup.

Danmark benytter sig stadig af gammelt udstyr
Kigger vi igen på de normale procedurer i forhold 
til at identificere eksempelvis en farlig bakterie, 
er forskellen mellem den vestlige verden og 
udviklingslandene enorm.

Af Kristian Sjøgren

I et land som Danmark har vi gennem årtier opbyg-
get et veludrustet arsenal af laboratorieudstyr, som 
gør, at vi kan identificere bakterier på mange for-
skellige måder. Traditionelt har vi brugt petriskåle, 
vækstmedier, mikroskoper og ekspertviden, men 
i dag foregår det meste ved hjælp af helgenom-
sekventeringsmaskiner, hvor man meget simpelt 
fodrer maskinerne med DNA fra en bakterie, og 
resultatet kan man bruge til at fastslå bakterietypen.

I udviklingslande, hvor man ikke har investeret i lab-
oratorieudstyr for milliarder, har man to muligheder:

1.  At investere i det klassiske udstyr og oparbejde 
den nødvendige viden om det.

2. At investere i nyt udstyr.

»Der er meget konservatisme inden for området, 
og selv i et land som Danmark bruger vi stadigvæk 
i et vist omfang noget oldnordisk udstyr, fordi vi har 
tradition for det. Men jeg mener ikke, at man i lande 
i eksempelvis Afrika skal gå ned ad den sti. Man 
skal i stedet tage de nye metoder i brug og lære at 
benytte dem korrekt,« siger Frank Møller Aarestrup.

Database matcher DNA op mod kendte 
bakteriearter
Fordelene ved at benytte en helgenomsekventer-
ingsmaskine er mange.

•  Maskinen fungerer meget simpelt ved, at man 
oprenser DNA fra en bakterie og fodrer det 
ind i maskinen, som efterfølgende spytter en 
lang DNA-sekvens på i omegnen af 7 milliarder 
bogstaver ud. Den kan man ikke bruge til noget i 
sig selv, men hvis man matcher den op imod en 
database med DNA-sekvenser for alle kendte 
bakterier, kan man øjeblikkeligt få at vide, hvilken 
bakterie man står med i hånden.

•  Derudover kan man også se små forskelle mellem 
de enkelte bakterier, hvilket vil sige, at man kan se, 
om den bakterie, du er smittet med, også er den 
samme som den, din nabo er smittet med. Det 
gør, at forskere kan følge smittespredning og finde 
frem til kilden.

•  Lægerne kan også matche bakterierne op imod 
kendte former for antibiotikaresistente bakterier 
og behandle med den rette form for antibiotika.

»Helgenomsekventeringsmaskinen giver hospitaler 
en meget hurtigere og mere præcis diagnostik af, 

hvad der forårsager infektioner. Det kan markant 
forkorte behandlingstiden i områder, hvor den i dag 
er meget lang,« fortæller Frank Møller Aarestrup.

Ny viden giver nye hovedpiner
Alt er dog ikke fryd og gammen i Moshi.

Med helgenomsekventeringsmaskinen kan 
lægerne nu også se, at mange infektioner spreder 
sig på hospitalerne, og det forpligter dem til at gøre 
noget ved det. De ved bare ikke hvordan.

»Problemet er, at de nu har noget information, som 
de ikke er glade for, for de ved ikke, hvordan de skal 
stoppe smittespredningen. Det er dog ikke noget, 
som ligger inden for dette forskningsarbejdes 
fokus, men det er alligevel et selvstændigt problem, 
som skal adresseres,« siger Frank Møller Aarestrup.

Fødevarestyrelsen bruger kun sekventering
Tidligere har Frank Møller Aarestrups forsknings-
gruppe lavet andre forsøg, som har vist, hvor kraftigt 
et værktøj helgenomsekventeringsmaskiner kan 
være i forhold til at identificere smitsomme bakterier.

For nogle år siden lavede de en evaluering af 
maskinens potentiale i forhold til at identificere 
fødevarebårne bakterier. I forsøget matchede de 
en helgenomsekventeringsmaskine op imod den 
traditionelle måde at gøre tingene på, og forsøget 
viste, at maskinen kunne finde frem til bakteriernes 
navne en hel uge hurtigere end ved de traditionelle 
metoder. Samtidig var det også billigere.

»Vores forsøg gjorde, at Fødevarestyrelsen i dag 
kun benytter sekventering til at identificere bakte- 
rier. Det samme bør man gøre på hospitaler i Afrika, 
og vi har vist, at det også sagtens kan lade sig gøre,« 
forklarer Frank Møller Aarestrup.

Artiklen ”Molecular epidemiology of 
virulence and antimicrobial resistance 
determinants in Klebsiella pneumoniae 
from hospitalised patients in Kilimanjaro, 
Tanzania” er udgivet i European Journal 
of Clinical Microbiology & Infectious 
Diseases. Professor Frank Aarestrup 
modtog i 2016 en Challenge-bevilling fra 
Novo Nordisk Fonden på 60 millioner 
DKK til projektet ”Global Surveillance of 
Antimicrobial Resistance”.

Forestil dig, at du bliver smittet med en eller anden 
eksotisk bakterie, der på mystisk vis er havnet på 
din spegepølsemad. Heldigvis bor du i Danmark, 
og en læge kan inden for få dage sende en blod-
prøve ind til et analyselaboratorium og få at vide, 
hvad du er blevet smittet med. Derefter er det bare 
et spørgsmål om at vælge den rette behandling, så 
du kan blive rask igen.

Forestil dig så, at du bor i en mindre by midt på 
det afrikanske kontinent. Ja, så ser situationen 
anderledes ud, for der har de hverken viden eller 
udstyr til at finde ud af, hvad du er smittet med. Det 
kan tage op til flere uger at finde ud af, at du ek-
sempelvis er smittet med salmonella, og for mange 
afrikanere kan ventetiden blive en smertefuld eller 
sågar fatal affære.

Der er dog godt nyt på vej. Danske forskere har 
nemlig som de første i verden vist, at man med 
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I fremtiden skal 
vi behandles 
med levende 
medicin
Mikroorganismer gør os ikke kun syge. Den rigtige 
sammensætning af bakterier i vores tarmsystem 
kan gøre os sundere og endda helbrede os for 
sygdomme. Nu vil forskere lære at programmere 
bakterierne i vores tarme til at producere de 
stoffer, der kan gøre os raske, når vi er syge. Hvis 
det lykkes, vil bakterierne kunne bruges i kampen 
mod de fleste sygdomme og erstatte traditionel 
medicinsk pille-behandling.

modificerer bakteriers genomer, så de udskiller 
bestemte stoffer, der kan påvirke andre bakterier 
eller kroppens mekanismer. Lægemidler gives tra-
ditionelt oralt, intravenøst eller på huden. Imidlertid 
cleares lægemidler ofte hurtigt igen af kroppens 
systemer. Derfor er hyppig dosering nødvendig for 
at opretholde en behandling.

”Med AMT har vi en unik mulighed for at æn-
dre det paradigme. Når bakterierne koloniserer 
tarmsystemet, skaber de nemlig et stabilt udtryk af 
det terapeutiske stof, og målet er, at de skal kunne 
respondere på deres omgivelser, så de kun udskil- 
ler det nødvendige stof, når det er nødvendigt. På 
den måde vil vi kunne give en præcis og målrettet 
behandling af sygdomme.”

Ideen om at få hjælp af mikroorganismer til at 
bekæmpe andre mikroorganismer i kroppen er dog 

Af Morten Busch

langtfra ny. Forskningen i menneskets mikrobiom 
har i årevis fokuseret på vigtigheden af at have en 
sund tarmflora. I kampen for at skabe dette har man 
tidligere forsøgt med fx probiotika i mælkeproduk-
ter eller i mere ekstreme tilfælde transplantationer 
af tarmvæv fra donorer med en sund tarmflora.

“Ideen bag den levende medicin er at behandle 
sygdommen, som kroppen selv ville gøre det. Hvis 
kroppen skulle reagere på en sygdom som for ek-
sempel diabetes, skulle den producere insulin som 
reaktion på visse signaler i kroppen, og det ville 
så sænke blodsukkeret. Vi kan opnå en lignende 
effekt med bakterier, fordi vi kan manipulere dem til 
at reagere på de samme signaler og producere de 
samme molekyler som kroppen.”

Kommunikationen er det sværeste
Levende medicin har altså potentielt kunnet 
behandle et væld af sygdomme Ved at modificere 
bakterierne kan forskerne endda målrette dem 
til den enkeltes sundhedsudfordringer. Samtidig 
kan de sikre, at bakterierne kun virker i det enkelte 
individs tarmsystem og ikke kan spredes til andre 
mennesker.

”Det er centralt i projektet, at et cellebaseret 
lægemiddel ikke kan sprede sig på en ukontrolleret 
måde mellem mennesker. I de seneste årtier har vi 
lært at konstruere meget sofistikerede kontrolsys-

Lige siden penicillinen blev opdaget i 1928, har 
mennesket brugt mikroorganismers våbenarsenal-
er i kampen mod sygdomsfremkaldende mikrober. 
Hidtil har forskere screenet svampe og bakterier for 
stoffer, der dræber eller hæmmer vækst af andre 
bakterier – for derefter at udvinde og behandle 
med de mest effektive antibiotika. Med den 
medicin, vi har nu, er dosering, så en infektion kan 
nedkæmpes effektivt, en stor udfordring. En storsti-
let dansk forskningssatsning skal løse det problem.

”Typisk vil en patient tage en eller flere doser 
om dagen, så der er store udsving i mængden af 
medicin i kroppen over tid. I stedet for denne tra-
ditionelle behandling vil vi behandle med særlige 
bakterier, der kan producere de medicinske stoffer, 
når der er brug for dem. På den måde håber vi, at 
den levende medicin kan føre til en mere effektiv 
behandling af sygdomme generelt,” forklarer pro-
fessor Morten Sommer fra Novo Nordisk Founda-
tion Center for Biosustainability.

Bakterierne reagerer, som kroppen selv ville
Den nye teknologi kaldes AMT, eller Advanced 
Microbiome Therapeutics, og fungerer ved, at man 

Professor Morten Sommer fra Novo 
Nordisk Foundation Center for Biosus-
tainability modtog i 2018 Novo Nordisk 
Fondens Challenge Programme til projek-
tet “ Design and Engineering of Biological 
Molecules and Systems”. Projektet gen-
nemføres i tæt samarbejde med professor 
Fredrik Bäckhed fra Göteborg Universitet, 
professor Max Last Nieuwdorp fra Univer-
sity of Amsterdam og professor Tine Rask 
Licht fra Danmarks Tekniske Universitet.

temer i bakterier, og det giver os nu mulighed for 
på mange forskellige måder at kontrollere, at en 
bakterie kun lever i den patient, der skal behand- 
les, og kun i den periode, som vi gerne vil have, 
behandlingen skal vare.”

Den største udfordring ved at udvikle den levende 
medicin finder man et helt andet sted – nemlig i 
interaktionerne mellem de mange og forskelligar-
tede bakteriegrupper i vores krop.

“I øjeblikket er der relativt lidt viden om, hvordan 
de her bakterier vil interagere med de større 
samfund af bakterier i vores tarmsystem, så det vil 
være noget centralt, som vi vil studere i projektet. 
Vi vil udvikle strategier, der giver os mulighed 
for at blokere nogle af de interaktioner, så vi kan 
sikre, at den levende medicin får mulighed for at 
etablere sig.”

Selvfølgelig drømmer forskerne om at udvikle 
en ny behandling for helt konkrete livstruende 
sygdomme.

“Et vellykket resultat af projektet vil være, at vi om 
6 år har udviklet en ramme for, hvordan vi kan 
fremstille den levende medicin, og lært, hvordan vi 
kan kontrollere bakterierne, og så endelig, hvordan 
vi faktisk kan bruge de her bakterielle terapier til at 
behandle mennesker.”

“Ideen bag den levende 
medicin er at behandle 
sygdommen, som krop-
pen selv ville gøre det.” 

Morten Sommer
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Forskere laver 
cannabinoider 
i gær
Markedet for canna-
bis er eksploderet i 
de seneste år, og det 
kommer kun til at blive 
større fremadrettet. Nu 
har forskere endelig 
fundet ud af, hvordan 
de kan lave det i gær, 
og det åbner op for helt 
nye medicinske anven-
delsesmuligheder.

Af Kristian Sjøgren

Cannabisplanten indeholder mere end 100 forskel-
lige cannabinoider. De to mest kendte er tetrahy-
drocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD).

Flere og flere lande legaliserer i disse år cannabis-
produkter. I Danmark har vi også en forsøgsordning 
med cannabisprodukter, der gør det muligt at 
få recept på blandt andet te med cannabis eller 
cannabisolie.

Cannabinoider har både medicinske og afslap-
pende effekter på mennesker. Personer med 
epilepsi eller sklerose har for eksempel ofte gavn af 
medicinering med cannabisprodukter, og i dag kan 
man også købe hudplejeprodukter og kaffe med 
cannabinoider i. Bryggerier er desuden begyndt 
at kigge på muligheden for at lave cannabinoid-øl, 
ligesom læskedriksproducenter vil lave sportsdrik-
ke med cannabinoider i.

Der er altså et hastigt voksende behov for kontrol-
leret at kunne producere store mængder canna- 
binoider, og nu er forskere for første gang lykkedes 
med at få gær til at lave dem. Det åbner op for end-
nu flere anvendelsesmuligheder af cannabis.

”Cannabinoider er dyre at fremstille syntetisk samt 
dårlige for miljøet, og de er stadig ulovligt at pro-
ducere i mange lande gennem traditionel dyrkning 
af cannabis. Derfor er der behov for at kunne 
fremstille dem på en anden måde, og her er gær 
oplagt. Vi kan nu lave cannabinoider gennem en 
helt almindelig gæringsproces, ligesom man laver 
øl,” fortæller forskeren bag cannabinoid-gæren, Jay 
Keasling, der er professor ved Keasling Lab på Uni-
versity of California, Berkeley og ved Novo Nordisk 
Foundation Center for Biosustainability, Danmarks 
Tekniske Universitet.

Det spektakulære forskningsresultat er for nylig 
offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Cannabinoider bruges medicinsk allerede i dag
THC er det mest psykoaktive stof i cannabisplant-
en og benyttes i dag medicinsk til at behandle 
blandt andet kvalme og opkast i forbindelse med 
kemoterapi samt mod anoreksi og til at modvirke 
vægttab blandt mennesker med HIV.

CBD benyttes til at behandle epilepsi og andre 
sygdomme i nervesystemet.

Forskere ved kun lidt om, hvad resten af plantens 
mange cannabinoider gør, men for at kunne lave 
forsøg med dem, har de behov for at få adgang til 
dem enkeltvis.

Prisen for syntetiserede cannabinoider ligger på mel-
lem USD 40.000 og 70.000 per kilo. Prisen for at lave 
dem med Jay Keaslings gær bliver USD 400 per kilo.

Produktionen af cannabinoider ved hjælp af gær 
koster desuden kun en tiendedel af prisen i forhold 
til at dyrke planterne i et drivhus, og så er prisen 
endda ikke den eneste fordel.

”Det er både dyrt og dårligt for miljøet at dyrke 
cannabis. I Californien går ca. 3 procent af statens 
elektricitet til at dyrke cannabis, og så koster det 
også store mængder vand. Derudover er der et 
enormt spild ved at producere cannabis, fordi 
man kun udnytter planteskuddene. Alle disse 
problemer har dyrkning af gær ikke,” forklarer Jay 
Keasling.

Gær kan lave unaturlige cannabinoider
Foruden at kunne producere de rene cannabinoi-
der til en fraktion af prisen har den nyudviklede 
cannabinoid-gær også en helt tredje fordel: for-
skerne kan lave helt nye former for cannabinoider.

Når forskerne fodrer gæren med forskellige fedt-
syrer, producerer den forskellige cannabinoider, 
som den naturlige plante slet ikke kan. Disse can-
nabinoider kan ifølge Jay Keasling have helt andre 
virkninger end de naturlige cannabinoider, og 
derfor er det muligt, at nogle af dem kan udvikles til 
medicinske landvindinger.

Blandt andet kan man forestille sig, at forskellige 
kemiske ændringer i cannabinoiderne kan gøre 
dem mere potente eller give dem andre virkninger, 
eller at de kan binde til forskellige former for 
medicin og på den måde indgå i helt nye former for 
kombinationsbehandlinger.

”Gæren er lidt sløset, når den laver cannabinoi-
derne, og det betyder, at den laver nogen, som 
planten ikke kan. Det er en kæmpe fordel i at finde 
cannabinoider med enten nye eller mere potente 
egenskaber,” siger Jay Keasling.

Jay Keasling har sammen med University of 
California, Berkeley patenteret cannabinoid-gæren 
og startet firmaet Demetrix, som har til formål at 
udvikle nye former for medicin på baggrund af de 
muligheder, som cannabinoid-gæren åbner op for.

”Vi kan allerede nu lave lige præcis det, som folk 
har brug for. Lige nu fokuserer vi på de naturlige 
og almindeligste former for cannabinoider, men 
senere går vi videre med de sjældne og unaturlige. 
Vi vil sikkert samarbejde med medicinalindustrien 
og universitet om blandt andet at teste forskellige 
cannabinoider mod diverse sygdomme,” siger Jay 
Keasling.

Satte gener fra andre organismer ind i gær
I forskningsarbejdet tog forskerne fem forskellige 
gener fra både cannabisplanten og fra andre organ-
ismer og satte dem ind i gærcellerne.

Generne koder for forskellige trin i den proces, som 
til sidst fører til produktionen af cannabinoider.

Forskerne valgte nogle gener fra andre organismer 
på steder, hvor generne er mere effektive end can-
nabisgenerne i forhold til at lave de basismolekyler, 
der siden hen bliver til cannabinoider. De brugte 
specialiserede gener fra cannabisplanten til at lave 
de endelige cannabinoider.

”Generne koder for forskellige enzymer, og her 
valgte vi de mest effektive, vi kunne finde,” forklarer 
Jay Keasling.

Forskere kæmpede om at komme først med 
cannabinoid-gær
Jay Keaslings forskergruppe var ikke alene med 
drømmen om at få gær til at lave cannabinoider.

Markedet for cannabisprodukter vokser eksplosivt, 
så hvert et patent er en potentiel guldgrube.

Derfor var kampen mellem de forskellige forsker-
grupper, der forsøgte at gøre, hvad Jay Keasling 
endte med at komme først med, også stor.

Ét af de steder i forskningen, hvor mange af de an-
dre forskere sad fast, var omkring et enzym, der er 
ophav til det modermolekyle, som alle cannabinoi-
der bliver dannet ud fra.

Canadiske forskere havde allerede patenteret et 
fund af et enzym, som de mente var ansvarlig for 
processen.

Uanset hvor meget Jay Keasling og hans forsker-
gruppe forsøgte at få netop genet for det enzym ind 
i deres gær, kunne de dog ikke få det til at virke, og 
det fik dem til at gå tilbage til planten og lede på ny.

I planten fandt de et andet gen, og da de satte det 
ind i deres gær, begynde den at sprøjte cannabi-
noider ud.

”Det var så svært et problem, at det blev en stop-
klods for mange af de andre forskergrupper, og vi 
endte med at vinde kapløbet,” fortæller Jay Keasling.

Artiklen ”Complete biosynthesis of can-
nabinoids and their unnatural analogues 
in yeast” er udgivet i Nature. Jay Keasling 
er Professor of Chemical Engineering and 
Bioengineering og Principal Investigator, 
Keasling Lab, University of California, 
Berkeley og Lawrence Berkeley National 
Laboratory og Scientific Director, Novo 
Nordisk Foundation Center for Biosus-
tainability, Danmarks Tekniske Universitet.
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Forskere udnytter 
evolutionen til at 
genoplive zombie-
gener

Artiklen ”Pseudogene repair driven by 
selection pressure applied in experimental 
evolution” er udgivet i Nature Microbiol-
ogy. Flere af artiklens forfattere er ansat 
på Novo Nordisk Foundation Center for 
Biosustainability, Danmarks Tekniske 
Universitet, Lyngby.

Når en bakterie trænger ind i en vært, skal den bruge 
jern for at dele sig og blive til flere bakterieceller, og 
den optager jern fra omgivelserne ved hjælp af nogle 
helt specifikke proteiner. Når disse proteiner ikke 
virker, stopper bakterierne med at vokse og dele sig.

Det samme så forskerne i deres evolutionsmaskine 
(adaptiv laboratorieevolution), da de rev generne 
ud af bakterierne. De stoppede, som forventet, 
med at vokse.

Forskeren så dog også til deres overraskelse, at én 
af bakteriekulturerne pludselig gav sig til at vokse 
igen, som om den fortsat havde funktionelle ud-
gaver af de gener, som forskerne havde fjernet.

Forskerne analyserede bakteriernes genom og op-
dagede, at bakterierne stadig manglede genet, som 
var blevet fjernet, men i stedet havde bakterierne 
repareret på et pseudogen, som fik bakterien til at 
producere et andet protein, som kan optage jern i 
cellerne.

”Bakterierne reparerede simpelthen et pseudogen, 
som de ikke brugte mere. Det var ikke en stor repara-
tion. Bakterien skulle bare enten fjerne to nukleotider 
fra DNA’et eller sætte fire ind, før genet fungerer, og 
det interessante er, at når vi i evolutionsmaskinen 
sætter bakterierne under evolutionært pres, så gør 
de det,” siger Bernhard Palsson.

Tvinger bakterier til at udvikle sig
Forskerne har efterhånden benyttet evolutions-
maskinen i nogle år. Maskinen gør det muligt at 
sætte bakterier under et voldsomt evolutionært 
pres ved eksempelvis at fjerne den type sukker, 
som de normalt lever af. Når forskerne gør det, må 
bakterierne tilpasse sig til at leve af noget andet, og 
så skal evolutionen på overarbejde for at finde ud 
af, hvordan den så gør det.

Som eksempel foretrækker nogle bakterier at leve 
af glukose, men hvis de bliver presset af mangel på 
deres foretrukne føde, kan de udvikle det genetiske 
fundament til at kunne vokse på andre typer sukker.

Det er som om evolutionen udstyrede mennesker 
med de metaboliske enzymer og proteiner til at 
kunne leve af at spise græs eller bark.

”Evolutionsmaskinen gør det muligt for os at se 
evolutionen i aktion,” forklarer Bernhard Palsson.

Fandt flere reparerede pseudogener
På baggrund af utallige forsøg har forskerne på 
DTU DNA-sekvenserne fra 300.000 sekventerede 
bakterielle genomer, hvor bakterier har tilpasset sig 
til at overleve på måder, som de ikke umiddelbart 
er designet til.

Det kan være, at forskerne har fået dem til at vokse 
på nye typer substrater, tvunget dem til at overleve i 
forskellige giftige kemikalier eller ødelagt genetiske 
dele af deres metabolisme.

Hvis det overhovedet er muligt, udvikler bakterier- 
ne det, der skal til, for at overleve, og forskerne kan 
undersøge genetisk, hvordan de har gjort det.

Efter forskerne opdagede de reparerede pseu-
dogener gik de tilbage i deres database med 
300.000 bakterielle genomer for at se, om nogle 
af de bakterier, som de tidligere havde arbejdet 
med, også havde genskabt tabte funktioner ved at 
reparere på pseudogener. Her fandt de flere andre 
eksempler på bakterier, der havde taget gamle 
gener i brug for at overleve.

”Det giver os et fascinerende indblik i, hvordan 
evolution virker. Organismer tilsyneladende ikke 
skiller sig af med pseudogener, fordi det giver dem 
nogle muligheder for at overleve. Pseudogener er 
et genetisk reservoir, som de kan tage i brug, hvis 
behovet opstår. Det er det virkelig interessante ved 
den her opdagelse,” siger Bernhard Palsson.

Kan bruges kommercielt
Indsigten i evolutionens maskinrum og udviklingen 
af evolutionsmaskinen åbner op for forskellige 
kommercielle muligheder.

Bakterier er fyldt 
med døde gener, 
men nu har forskere 
fundet ud af, hvordan 
de kan bruge en 
evolutionsmaskine til at 
vække dem til live igen. 
Opdagelsen skaber 
store medicinske 
muligheder.

Af Kristian Sjøgren

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har udviklet 
en maskine, der sætter fart på evolutionen ved at 
presse bakterier og svampe til at udvikle sig i et 
rasende tempo.

Nu har forskere fundet ud af, at maskinen også kan 
vække døde gener – pseudogener – til live igen.

Opdagelsen er interessant, fordi den peger på, 
hvorfor evolutionen har beholdt ødelagte gener, 
som den ellers sagtens kunne have skilt sig af 
med. De ødelagte gener fungerer formentlig som 
reservedele til en gammel bil, man kan køre rundt i, 
når den nye bil går i stå i vejkanten.

”Det her er meget fascinerende. For første gang 
kan vi vise, at pseudogener kan blive repareret 
og formentlig har en evolutionær funktion, som 
vi ikke kendte til før,” fortæller en forsker bag det 
nye studie, Bernhard Palsson, CEO, Novo Nordisk 
Foundation Center for Biosustainability, Danmarks 
Tekniske Universitet, Lyngby.

Det nye studie er for nylig offentliggjort i det viden-
skabelige tidsskrift Nature Microbiology.

Pseudogener er rester fra fortiden
For at forstå det nye forskningsresultat er det nød-
vendigt først at vide, hvad et pseudogen er.

Et pseudogen er et gen, der er gået i stykker og 
ikke virker mere. Evolutionært kan der være sket 
det, at en bakterie ikke længere har brug for et 
protein, som et gen laver, og da proteinet ikke 
længere er nødvendigt for organismens overlevel- 
se, var der ikke behov for at reparere genet for at 
overleve.

Pseudogenerne bliver bare efterladt i arvemas-
sen som minder om en tid, hvor bakterier gjorde 
ting på en anden måde. Bakterier, der har op 
mod 10.000 gener i sig, har mellem 100 og 1.000 
pseudogener uden funktion og tilsyneladende 
uden formål.

Egentlig kunne man forvente, at pseudogenerne 
ville forsvinde over tid, men det ser ud til, at bakte-
rierne alligevel holder fast i dem, og det har længe 
undret forskere.

Nu har de dog et bud på, hvorfor bakterierne ikke 
skiller sig af med pseudogenerne.

Bakterier finder på nye måde at få jern
I det nye studie har forskerne undersøgt, hvad der 
sker med Escherichia coli bakterier, hvis de bid for 
bid får fjernet dele af generne, som bakterierne 
bruger til at lave proteiner, der trækker jern ind i 
bakteriecellerne.

For det første kan forskere bruge maskinen til at 
tvinge bakterier til at producere ting, som de nor-
malt ikke ville. Det kan være forskellige produkter 
med medicinsk interesse, eksempelvis adrenalin, 
dopamin eller melatonin, som alle er hormoner i 
mennesker.

Ved kendskab til de evolutionære mekanismer 
i bakterierne kan forskere koble et gen, som 
producerer ét af disse hormoner, på bakteriernes 
metabolisme, og selvom bakterierne ikke normalt 
vil producere hormonet, er de nødt til at gøre det 
alligevel for at overleve.

Samtidig er de nødt til at finde evolutionære 
løsninger på, hvordan de overlever ved at pro-
ducere hormonerne. På det punkt er naturen og 
evolutionen langt bedre til at finde løsninger, end 
forskere er lige nu og her.

”Vi kan udnytte evolutionen til at få bakterier til 
at udvikle forskellige molekyler for os på mange 
forskellige måder. Evolutionsmaskinen er gået fra at 
være et værktøj til at studere bakterier og svampe til 
at blive et værktøj til helt specifikt at designe stoffer 
med hjælp fra evolutionen,” siger Bernhard Palsson.
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Dårlig søvn på hospitaler kompromitterer patienters sundhed 
Angst, lys, fysisk inaktivitet, støj og alle mulige andre faktorer spiller ind, når 
patienter på hospitaler ikke sover godt om natten. Den dårlige søvn gør, at 
patienternes immunforsvar og helingsprocesser fungerer dårligere, og så kan 
en hospitalsindlæggelse pludselig blive længere end ellers. 

For tidlig fødsel kan give hjerteproblemer senere i livet
I den sene del af graviditeten udvikles den del af nervesystemet, som blandt 
andet står for hjertets taktfaste slag. Nu viser ny forskning, at for tidlig fødsel 
kan føre til svækkelse af hjertets automatisme, og at det kan forklare, hvorfor for 
tidligt fødte kan øge risiko for hjertekarsygdomme senere i livet.

Forskere jagter den flimmer, der stopper hjerter
Hjerte-kar-sygdomme er det, flest danskere dør af. Forsnævring af 
kranspulsåren kan føre til en blodprop i hjertet. Med ballonudvidelse reddes 
mange, men 1 ud af 10 rammes af flimren i hjertekamrene – oftest med døden 
til følge. Forskere er nu på sporet af tidlige elektriske uregelmæssigheder, så de 
kan prædiktere hjerteflimren, inden den opstår. 

Mennesker med psoriasis udvikler oftere hjerte-kar-sygdomme
Selvom psoriasis er én af de sygdomme, der let glemmes, når verdens alvorlige 
sygdomme remses op, så påvirkes menneskerne med psoriasis både fysisk 
og psykisk. Ny forskning dokumenterer, at psoriasis ikke bare rammer huden, 
fordi mennesker med psoriasis har markant højere forekomst af hjerte-kar-
sygdomme. Årsagen er endnu usikker, men forskerne mener, at læger bør være 
ekstra opmærksomme på følgesygdommene, når de behandler mennesker 
med psoriasis.

Læs desuden følgende artikler på 
sciencenews.dk140
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Forskere finder kobling mellem 
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Forskere finder arvelig kobling til mang-
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børn fra smertefuld knogleoperation

Forskere på sporet af, hvordan 
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På sporet af mola-mysteriet om de 
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Forskere finder 
arvelig kobling
til manglende
sprog blandt børn 
med autisme
Et internationalt forskerhold har fundet en kobling 
mellem måden generne bliver udtrykt på i 
blodet og manglende sprog blandt børn med 
autisme. Opdagelsen kan bane vejen for at kunne 
diagnosticere børn med autisme ved fødslen 
med en blodprøve.

Autisme har en helt klar genetisk og arvelig kompo-
nent, og den er forskere nu blevet klogere på ved at 
studere immunceller i blodet.

Mere præcist har forskere fra USA, Cypern og andre 
steder fundet ud af, at de gennem udtrykket af 
gener i hvide blodlegemer kan se, om børn med 
autisme har genetiske træk, der peger i retning af 
manglende sprog relateret til autisme.

Opdagelsen kan på sigt understøtte udviklingen af 
en blodprøvetest, så læger og forældre langt tidlig-
ere end i dag kan få en idé om, hvorvidt et barn har 
autisme eller ej.

”I dag bestemmes autisme baseret på psykisk 
træk, men det lykkes sjældent, før barnet er ældre 
end 3 år. Ved at kende til den arvelige komponent 
af autisme kan vi identificere den i en blodprøve, 
så vi kan diagnosticere et barn og sætte ind med 
støttende behandling langt tidligere, end vi kan 
i dag,” fortæller en forsker bag det nye studie, 
Nathan Lewis, Associate Professor of Pediatrics 
and Bioengineering, University of California, San 
Diego, USA.

Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige 
tidsskrift Nature Neuroscience.

Forskerne kan ikke finde autisme i generne i de 
fleste tilfælde
Autisme er ubestrideligt arvelig. Arv står således 
for 80 procent af risikoen for at udvikle autisme. 
Alligevel har forskere umådeligt svært ved at finde 
den i generne. De har ganske vist identificeret 
hundredvis af genetiske mutationer og varianter, 
som disponerer for udvikling af autisme, men hver 
kan forklare mindre end 1 procent af risikoen for at 
udvikle autisme.

Selv når forskere kombinerer alle de små forskelle, 
kan de ikke forklare mere end 5–10 procent af 
risikoen for at udvikle autisme.

Noget tyder altså på, at den arvelige komponent af 
autisme for mange mennesker ikke skal findes i for-
skelle i generne men derimod i forskelle i hvordan 
generne bliver udtrykt, eller i en cocktail effekt, 
hvor kombinationer af almindeligt forekommende 
genetiske varianter disponerer mere for at udvikle 
autisme end summen af de individuelle genetiske 
varianter tilsammen.

”Det kan være, at årsagen til autisme skal findes 
i epigenetikken. Det gør, at selve generne afgør 
ikke, at det ene barn udvikler autisme mens 
det andet ikke gør. Deres arvemasse vil være 
ens, men kroppens celler aflæser arvemassen 

Af Kristian Sjøgren
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Artiklen “Large-scale associations between 
the leukocyte transcriptome and BOLD 
responses to speech differ in autism early 
language outcome subtypes” er udgivet i 
Nature Neuroscience. Medforfatter Nathan 
Lewis er Associate Professor, Systems Biol-
ogy and Cell Engineering og Novo Nordisk 
Foundation Center for Biosustainability, 
University of California, San Diego, USA.

forskelligt, og det kan være årsagen til autisme,” 
forklarer Nathan Lewis.

Kun nogle børn med autisme har sen sprogud-
vikling
Billedet bliver kun yderligere kompliceret af, at 
autisme er en spektrumlidelse: den tager mange 
forskellige former og udspringer formentlig fra 
mange forskellige biologiske baggrunde.

Nogle børn med autisme er intellektuelt hæmme-
de; andre er decideret geniale. Nogle er meget sen-
sitive over for mad; andre er ikke. Nogle udvikler 
først sprog meget sent i barndommen; andre har 
normal sprogudvikling.

Én af forskernes helt store udfordringer i at forstå 
den neurobiologiske baggrund for autisme er at 
forstå de forskelligheder, som ligger i sygdom-
mens udtryk.

I det nye forskningsarbejde har forskerne fra San 
Diego og Cypern undersøgt forskelle i genernes 
udtryk i blodet blandt børn med autisme og sen 
sprogudvikling kontra normal sprogudvikling.

Forskerne undersøgte hvide blodlegemer fordi 
de konstant bliver genskabt. Det gør, at de samme 
trin, som udspiller sig under fosterudviklingen, 
inklusiv barnets hjerne, går igen og igen i de 
hvide blodlegemer. De kan derfor give forskerne 
et vindue ind til det tidspunkt i det ufødte barns 
udvikling, hvor tingene kan går galt og grundlaget 
til autisme bliver lagt.

Resultaterne viste en klar forskel i genernes 
udtryk blandt børn med autisme og normal 
sprogudvikling kontra sen sprogudvikling. Den 
ene børnegruppe udtrykte flere forskellige typer 
mRNA, som ikke blev udtrykt i samme grad i den 
anden gruppe.

Forskerne kiggede nærmere på generne, og 
mange var specifikke for mennesker og koblet til 
sprogudvikling. Generne bliver udtrykt i mange 
forskellige væv, herunder hjernen og de hvide 
blodlegemer, og var samtidig tidligere blevet 
kendt i at påvirke udviklingen af autisme.

”Det er interessant. Mange af disse gener spiller 
en rolle i at udvikle hjernen i det første trimester 
af graviditeten. Vores resultater viser, at børn med 
autisme som har sprogvanskeligheder er biologisk 
forskellige fra dem uden sprogvanskeligheder og 
at denne biologiske forskel allerede er til stede, 
inden barnet udvikler sprogvanskelighederne,” 
siger Nathan Lewis.

Opdagelse kan bruges til at diagnosticere 
autisme
Det nye forskningsresultat giver forskere større 
indsigt i både autisme generelt men også forskel-
lige former for autisme. Derudover giver resultatet 
en indgangsvinkel til at udvikle diagnostiske test, 
som kan fastslå, om et barn har autisme eller ej.

Sprogproblemer er ét af de første tegn på ud-
vikling af autisme, og nu at forskerne kan pege på 
en målbar neurobiologisk kobling til sprogvanske-
ligheder bliver det muligt at sætte ind langt tidlig-
ere med sprogstøtte og andre tiltag for at hjælpe 
barnet med at udvikle sig så normalt som muligt.

”Selvom vi måske ikke kan finde specifikke genet-
isk mutationer til at forklare udviklingen af autisme 
kan vi sætte fingeren på generne, som er invol- 
veret og kommer til udtryk i en ændring i hjernens 
udvikling tidligt i fosterudviklingen ved autisme. 
Vi er endelig begyndt at forstå den neurobiolo- 
giske baggrund for udvikling af autisme. Det vil 
sandsynligvis gør det muligt at mere effektivt 
behandle mennesker med autisme i fremtiden,” 
forklarer Nathan Lewis.

“Det kan være, at år-
sagen til autisme skal 
findes i epigenetikken.” 

Nathan Lewis

Mange børn med autisme udvikler først sprog 
meget sent, hvilket er ét af de tegn, som psykolo-
ger bruger til at stille diagnosen. Sprogudviklingen 
på andre børn med autisme viser ikke om de har 
autisme.

”Vores mål var at lede efter grupper af gener, som 
samlet er udtrykt forskelligt mellem de to grupper. 
Disse gener kan være med til at forklare foran-
dringerne i hjernen blandt børn med autisme og 
sen sprogudvikling,” forklarer Nathan Lewis.

Finder tegn på autisme i blodet
I studiet indsamlede forskerne blodprøver fra 
118 spædbørn med autisme. Efterfølgende 
undersøgte de, hvordan de hvide blodlegemer 
udtrykte messenger RNA (mRNA), en markør for 
genernes samlede aktivitet og indeholder på den 
måde resultatet af genetiske mutationer, varianter, 
epigenetik og så videre.



Molekylær fælde 
kan redde små 
børn fra smertefuld 
knogleoperation
En enkelt ændring i et enkelt gen kan have stor indflydelse på ens liv. 
Mennesker med en type af mutation får akondroplasi, hvorved de får kort 
statur, mindre kranieplads til hjernen og stærke respiratoriske komplikationer. 
Indtil nu har man kun kunnet behandle symptomer gennem smertefulde 
knogleforlængede operationer. Nu har forskere fundet en molekylær fælde, 
der kan fange de proteiner, der forårsager sygdommen. Behandlingen er 
allerede på vej i fase 1-test.

Livsfarlig tilstand for hjernen
97 % af alle tilfælde af akondroplasi skyldes den 
samme ændring i FGFR3-genet. Dette gen koder 
for det protein, der udgør den såkaldte FGF3-re-
ceptor. Hos de fleste mennesker binder FGF3 til re-
ceptoren på overfladen af cellerne. Derved sendes 
et signal om, at der skal skrues ned for væksten. Når 
receptoren har sendt signalet, bliver FGF3 optaget 
og nedbrudt i cellen, men hos mennesker med 
akondroplasi er der en ændring i receptoren, der 
gør, at FGF3 ikke optages og nedbrydes.

”Derfor hæmmes væksten af knoglerne hos de her 
børn konstant, og den eneste kendte behandling 
er en procedure, hvor børnenes knogler forlænges 
ved en ekstremt invasiv og smertefuld kirurgisk 
metode. Med den nye medicin håber vi at kunne 
behandle selve årsagen til lidelsen, så børnene helt 
eller delvist kan slippe for de potentielt livsvarige 
symptomer.”

Udadtil er det mest synlige bevis på akondroplasi 
en lavere højde. Mænd med akondroplasi bliver i 
gennemsnit kun 131 cm, mens kvinder bliver 123 
cm høje. Den lavere højde og rækkevidde kan 
gøre en hverdag udfordrende med alt fra at køre 
bil til at købe ind. Endnu mere alvorlige er dog de 
alvorlige symptomer, der rammer småbørn med 
akondroplasi

”Især i overgangen mellem kranie og rygmarv – den 
såkaldt kranio-cervikale overgang – kan der opstå en 
livsfarlig tilstand, hvor pladsen til hjernen bliver for 
trang. Det kan have døden til følge. Vi håber derfor, 

Af Morten Busch

at vi med den nye behandling kan sikre, at børnenes 
vækst normaliseres, allerede fra de er spæde.”

Et Eureka-øjeblik
Ideen til den nye behandling stammer tilbage 
fra 2013, hvor de franske forskere Elvire Gouze, 
Stephanie Garcia og deres kollegaer fra Mediterra-
nean Center for Molecular Medicine i Nice havde be-
mærket, at problemer med FGF3-receptoren også 
fandtes i patienter med blærekræft. Her havde man 
med nogen succes forsøgt sig med antistoffer mod 
FGF3, men de franske forskere kom på en endnu 
mere genial ide.

”Det lykkedes dem at fremstille en opløselig form 
af receptoren, der kan binde FGF3 og fange det, 
så det ikke bandt sig på cellernes receptor. Når de 
behandlede mus med den flydende receptor, dæm-
pedes de væksthæmmende signaler, så musenes 
knogler udviklede sig næsten normalt. Det var et 
Eureka-øjeblik, for resultaterne talte deres meget 
tydelige sprog.”

De opløselige FGF3-receptorer fanger som en fæl-
de simpelthen de overskydende FGF3-molekyler, 
så det ikke længere er et problem, at receptorerne 
på celleoverfladerne ikke fungerer optimalt. Forsk-
ningsresultatet var så overbevisende og entydigt, 
at det ikke skortede på investorer til at omsætte 
forskningen til en egentlig behandling. Her var det 
Therachon, der trak det længste strå.

”Det er sjældent med en lidelse, hvor både årsag 
og behandling er så tydelig og kan kvantificeres 

så nemt. Da metoden med medicinsk at fange 
problemfyldte molekyler har været benyttet før, 
var der heller ingen betænkeligheder her. Endnu 
viste forsøgene heller ingen tegn på markante 
bivirkninger.”

Tidlig behandling mulig
Selv om resultater og metode var åbenbare, var 
der som altid inden for lægemiddeludvikling 
store udfordringer i det videre forløb hen imod 
en medicin, der kunne sendes på markedet. Den 
franske prototype havde især den udfordring, at 
den var ustabil. Forskerne måtte derfor i gang med 
at udvikle nye og mere stabile versioner af den 
opløselige receptor.

”Vi har brugt de seneste år på at videreudvikle 
stoffet til en version, der er stabil såvel under 
opbevaring på hospitaler, som efter det er sprøjtet 
ind i kroppen, hvor det skal virke. I starten af 2016 
var vi endelig tilfredse med kandidaten TA-46, som 
vi arbejder videre med, og vi er her i starten af 2018 
gået i gang med fase 1-forsøg til vurdering af sik-
kerhed og bivirkninger og doser hos raske frivillige.”

Endnu er det for tidligt at spå om, hvornår den nye 
behandling er færdigtestet, da der forestår både 
fase 2- og fase 3-forsøg. Forskerne håber dog at 
kunne tilbyde behandling som led i det kliniske 
forsøgsprogram til personer med akondroplasi 
inden for det næste års tid. Planen er, at behand- 
lingen i første omgang skal gives som en ugentlig 
indsprøjtning til børn og unge, der lever med 
akondroplasi.

”Det er dog i stigende grad muligt at diagnostic-
ere børn allerede i fostertilstanden ved hjælp af 
prænatale ultralydsskanninger, så måske vil det 
over tid blive muligt at behandle børnene allerede 
tidligt i livet, så vi måske kan skåne børnene for de 
komplikationer og den øgede risiko for at dø i de 
første år af deres liv.”

Artiklen “Postnatal soluble FGFR3 therapy 
rescues achondroplasia symptoms and 
restores bone growth in mice” er udgivet 
i Sci Transl Med. Novo Holdings har i 
2018 sammen med investorer fra Cowen 
Healthcare Investments, Pfizer Ventures og 
Tekla Capital Management LLC investeret 
$60 mio. i Therachons videre udvikling af 
behandlingen mod akondroplasi. 

at fange det hæmmende signalstof ved hjælp af 
et protein kaldet TA-46, og hvis vi kan behandle 
børnene, allerede fra de er spæde, kan vi nor-
malisere deres vækst, så de undgår de alvorlige 
følgekomplikationer på hjerne, rygmarv og luft- 
veje,” forklarer Luca Santarelli, der er Chief Execu-
tive Officer ved Therachon, som står for udvikling 
og test af den nye behandling.
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Vækst er normalt godt, men ikke, hvis den er 
uhæmmet. Derfor er menneskets krop også udsty-
ret med mekanismer, der kan dæmpe vækst. Gen-
fejl i den hæmningsmekanisme rammer ca. 1 ud af 
25.000 børn, hvilket gør, at de bliver markant lavere 
end gennemsnittet. Hvad værre er, så rammes helt 
små børn af livsfarlige komplikationer forårsaget af 
akondroplasi, da pladsen til hjernen bliver for trang. 
Andre dele af kroppen udvikler sig ikke anderledes, 

hvilket for eksempel forårsager vejrtrækningsprob-
lemer. I dag må lidelsens symptomer behandles, 
men i en nær fremtid kan selve årsagen til lidelsen 
formentlig fjernes.

”De her børn er ramt af, at den mekanisme, der 
hjælper til at dæmpe deres vækst, er konstant aktiv. 
Derfor dæmpes deres vækst ekstraordinært. Den 
nye forskning tyder på, at det kan lade sig gøre 



Imprægnering kan 
få piger til at gå 
tidligere i pubertet
Vandafvisende regnfrakker og teflonbelagte 
stegepander gør vores hverdag mere praktisk. 
Desværre ender en del af de stoffer, der giver de 
praktiske egenskaber, i vand og luft og skader 
måske vores sundhed. I et nyt studie ser det ud 
til, at stofferne får piger til at gå tidligere i pubertet. 
Også drenge ser ud til at kunne påvirkes af 
stofferne. Forskerne håber, at producenter bliver 
bedre til at undersøge de potentielle langsigtede 
effekter, inden stofferne tages i brug.

Af Morten Busch
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2012 er 22.341 af børnene født 2000-2003 hvert 
halve år blevet inviteret til at besvare spørgsmål om 
deres pubertetsudvikling, fx om de var begyndt at 
få bryster og kønsbehåring.

”Vi havde derfor den unikke mulighed at sammen-
holde børnenes svar med mængden af disse stoffer 
i deres moders blodprøver, mens de var gravide, 
og det antydede en ret klar sammenhæng: For 
pigerne gjaldt det, at hvis mødrene havde haft høj 
koncentration af de perfluorerede forbindelser i 
blodet, så gik pigerne i gennemsnit fire måneder 
tidligere i pubertet.”

Hos drengene var data lidt sværere at tyde, idet 
de ved nogle af stofferne gik 1 måned tidligere i 
pubertet, men med andre stoffer gik 4 måneder 
senere i pubertet. Fælles for både piger og drenge 
var det dog, at der var signifikante forskelle. Og 
fælles for de perfluorerede stoffer var, at de alle 
sammen – nye som gamle - så ud til at påvirke, 
hvornår puberteten gik i gang.

”Vi havde håbet at se, at anden generation af 
stofferne havde en mindre skadelig effekt end de 
gamle, men det lader desværre ikke til at være 
tilfældet. Man kunne ønske, at reglerne for indføring 
af kemiske stoffer skulle blive underlagt samme 
strenge krav som fx ny medicin,” forklarer en anden 
af undersøgelsens hovedkræfter, professor Cecilia 

Ramlau-Hansen fra Institut for Folkesundhed på 
Aarhus Universitet.

Vigtige for barnets sundhed livet igennem
Det nye studie tyder på, at grundigere toksikolo-
giske undersøgelser vil være på sin plads, inden 
nye stoffer godkendes. De nye resultater er i hvert 
fald bekymrende, da tidligere studier tyder på, at 
tidligere pubertet er relateret til øget risiko for såvel 
overvægt, hjerte-kar-sygdomme og diabetes som 
nogle former for kræft, fx brystkræft.

”Endnu er der dog et stykke vej, før forskningen 
kan forklare de præcise mekanismer, der fører 
til den ændrede pubertetsprofil. En af de mulige 
forklaringer kan måske findes i såkaldte epigene- 
tiske effekter, hvor man i dag ved, at stoffer i vores 
omgivelser og mad kan påvirke overfladen af DNA 
kemisk.”

De kemiske modifikationer af DNA’et har nemlig 
stor betydning for, hvilke gener der i sidste ende 
udtrykkes hvornår. Meget tyder da også på, at de 
stoffer, som et foster udsættes for, er enormt vigtige 
for barnets sundhed livet igennem.

”Hvis de perfluorerede forbindelser faktisk ændrer 
de kemiske modifikationer på vores DNA, kan det 
være en plausibel forklaring på det, vi ser. Det er 
dog endnu for tidligt at sige, hvordan det præcise 

underliggende mekanisme er mellem de kemiske 
stoffer, udtrykket af vores DNA, og de fysiologiske 
ændringer som vi observerer.”

Børn går langt tidligere i pubertet i dag, end de 
gjorde for 150 år siden. Faldet skyldes for en stor 
dels vedkommende bedre levestandard, men selv 
om vores levestandard ikke har ændret sig markant 
de seneste år, viser den seneste forskning, at 
pubertetsalderen bliver ved med at falde. Et dansk 
forskningsprojekt har nu vist, at de perfluorerede 
alkylforbindelser i vores omgivelser kan spille en 
rolle for denne udvikling. Stofferne er landet i vores 
omgivelser, fordi de bruges i mange af vores hverd-
agsting: emballage, tæpper, jakker og stegepander.

”Stofferne kan findes i luften, i vandet, i støv – ja, 
overalt i vores omgivelser. Ved at måle på kon-
centrationen af dem i gravide kvinders blod kan 
vi vise, at børnene af de kvinder, der har højest 
koncentration, har en ændret pubertetsalder, og 
det kan muligvis have følger for deres sundhed 
på sigt. Ændringerne ser ud til at gælde ikke kun 
første generation af de her stoffer, men også de 
nye generationer,” forklarer studiets førsteforfatter, 
ph.d.-studerende Andreas Ernst fra Institut for 
Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Nye med samme effekt som de gamle
Studiet er en del af projektet ”Bedre sundhed i 
generationer”, hvor der i perioden 1996-2003 blev 
indsamlet data fra 92.000 gravide kvinder Siden da 
er der med mellemrum blev fuldt op på det studie 
med spørgeskemaer om børnenes sundhed. Siden 

Artiklen ”Mice exposed to maternal an-
drogen excess and diet-induced obesity 
have altered phosphorylation of cat-
echol-O-methyltransferase in the placenta 
and fetal liver” er udgivet i Inte Artiklen 
”Exposure to Perfluoroalkyl Substances 
during Fetal Life and Pubertal Develop-
ment in Boys and Girls from the Danish 
National Birth Cohort” er udgivet i Envi-
ronmental Health Perspectives. Cecilia 
Ramlau-Hansen modtog i 2014 støtte fra 
Novo Nordisk Fonden til projektet ”Birth 
Outcomes and Genital Malformations in 
Children of Mothers with Pregnancy-as-
sociated Cancer. A Nordic Epidemiologic 
Cancer Project”. rnational Journal of 
Obesity. Elisabet Stener-Victorin modtog 
i 2016 støtte af Novo Nordisk Fonden til 
projektet “Maternal Androgen and Obesi-
ty: Effects on Placenta and Fetus Function, 
on Offspring Behavior and Metabolism 
and on Gut Microbiome Function”.



146   |   Forbavsende forbindelser

Forskere finder 
kobling mellem 
mandlige 
kønshormoner 
og ovariesygdom
Polycystisk ovariesyndrom er den hyppigste 
lidelse blandt kvinder i den reproduktive alder 
og fører ofte til problemer med at blive gravid. Nu 
har forskere fundet en kobling mellem polycystisk 
ovariesyndrom, forhøjede niveauer af mandlige 
kønshormoner, fedme og påvirkning af det ufødte 
barn.

er alle proteinerne i både moderkagen og fostrets 
lever,” fortæller forskeren bag studiet, professor 
Elisabet Stener-Victorin fra Karolinska Institutet i 
Stockholm, Sverige.

Elisabet Stener-Victorin har for nylig offentliggjort 
resultaterne i det videnskabelige tidsskrift Interna-
tional Journal of Obesity.

Undersøgte ændringer i alle proteiner i livmoder-
en og fostret
Én symptom på PCOS er høje niveauer af mandlige 
kønshormoner, som kan føre til ekstra hårvækst og 
akne. Kvinder med PCOS har også ofte sværere ved 
at blive gravide på grund af irregulære menstrua-
tionscyklusser. Desuden er fedme meget alminde-
ligt blandt disse kvinder, og så har de højere risiko 
for at udvikle depression og angst.

I det nye studie har Elisabet Stener-Victorin i muse-
forsøg undersøgt, hvordan moderens overvægt 
og forhøjede niveauer af mandlige kønshormoner 
påvirker funktionen af alle proteiner i både moder-
kagen og i fostrets lever.

Proteinfunktionen i leveren og moderkagen er et 
udtryk for, hvordan fostret udvikler sig og under 
hvilke betingelser.

For at undersøge dette fedede forskerne først 
musene godt op, gjorde dem gravide og derefter 
gav dem høje niveauer af mandlige kønshormoner 
i den sidste del af graviditeten. Lige inden musene 

Af Kristian Sjøgren

fødte, undersøgte forskerne aktiviteten af alle pro-
teiner i moderkagen og i fostrenes levere.

Forskerne fandt lige under 5.000 proteiner i 
moderkagen, hvoraf 404 var fosforylerede, som 
betyder, at de er aktive. I leveren hos fostrene fandt 
forskerne 5.400 proteiner, hvoraf 474 var fosforyl-
erede.

”Det er vores primære fund, fordi ingen har gjort 
det før, og det kan vi bruge til at sammenligne med 
proteinaktiviteten blandt mus, som ikke er blevet 
udsat for hverken mandlige kønshormoner eller 
fedende kost,” fortæller Elisabet Stener-Victorin.

Ændrede på udtrykket af proteiner
Forskerne videre undersøgte proteinaktiviteten 
og hvordan den adskilte sig hos PCOS-mødre og 
andre mødre og så, at blandt andet ATP-citrat-syn-
tase-proteiner var nedreguleret i moderkagen og 
at catechol-O-methyltransferase-proteiner (COMT) 
var udtrykt anderledes end normalt.

Leveren hos fostrene havde en højere niveau af fos-
foryleret COMT, hvis mødrene havde været fede.

Tidligere har forskerne vist, at afkom af mødre med 
PCOS har forhøjet risiko for at udvikle angstsymp-
tomer, og ændringerne i aktiviteten af COMT kan 
være en medvirkende forklaring.

”Tidligere kunne vi vise, at unger af PCOS-muse-
mødre har øget risiko for at udvikle angst, og her 

viser vi også ændringer i den regulatoriske meka-
nisme bag COMT i både moderkagen og leveren. 
Ændringer i det miljø, som museungerne udvikler 
sig i, kan være forklaringen på udviklingen af angst,” 
forklarer Elisabet Stener-Victorin.

Børn af normalvægtige kvinder med PCOS har 
fortsat forhøjet risiko
Selvom forsøget er udført på mus, kan det ifølge 
Elisabet Stener-Victorin bruges til at få større indsigt 
i mekanismerne bag PCOS blandt mennesker.

Målet på den lange bane er at modvirke, at PCOS 
blandt kvinder kan påvirke fostret til at have en større 
risiko for også at udvikle PCOS og overvægt samt en 
forhøjet risiko for at udvikle depression og angst.

”Overvægt gør alting værre, så det er stadig vigtigt 
for kvinder, der ønsker at blive gravide, at komme 
ned i vægt, men vores forsøg viser, at den domi-
nerende faktor er de mandlige kønshormoner, så vi 
skal have gjort noget ved det blandt kvinder med 
PCOS. Det kan gøres medicinsk,” siger Elisabet 
Stener-Victorin.

En anden vinkel på historien er, at forhøjede 
niveauer af mandlige kønshormoner ser ud til at 
have den stærkeste kobling med problemer med at 
blive gravid. Det betyder, at normalvægtige kvinder 
med PCOS også bør snakke med deres læge, hvis 
de ønsker at blive gravide.

”Bare et lille vægttab eller motion kan sandsynligvis 
reducere cirkulerende mandlige kønshormoner 
hos kvinder med PCOS og dermed reducere 
risikoen for problemer med at blive gravid samt 
risikoen for indvirkning på det ufødte barn,” siger 
Elisabet Stener-Victorin.

Artiklen ”Mice exposed to maternal 
androgen excess and diet-induced 
obesity have altered phosphorylation 
of catechol-O-methyltransferase in the 
placenta and fetal liver” er udgivet i 
International Journal of Obesity. Elisabet 
Stener-Victorin modtog i 2016 støtte 
af Novo Nordisk Fonden til projektet 
“Maternal Androgen and Obesity: Effects 
on Placenta and Fetus Function, on 
Offspring Behavior and Metabolism and 
on Gut Microbiome Function”.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den mest 
almindelige lidelse blandt kvinder i den fødedyg-
tige alder og er ofte forbundet med problemer med 
at blive gravid. Mellem 10 og 15 pct. af alle kvinder 
lider af PCOS, og blandt svært overvægtige kvinder 
er tallet 25 pct.

Flere kvinder med PCOS er også overvægtige, som 
kan forværre symptomerne.

Nu viser et nyt studie, at PCOS ikke bare påvirker 
kvinderne. Syndromet kan også påvirke deres 
ufødte børn.

”PCOS kan gennem høje niveauer af mandlige 
kønshormoner og fedme hos den gravide påvirke 
moderkagen og dermed også fostret. Vores studie 
har for første gang kigget på, hvordan PCOS påvirk-
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Forskere på 
sporet af, hvordan 
paracetamol  
skader leveren
En overdosis af paracetamol kan være dødelig. Selvom man i første omgang 
ikke mærker noget til det, kan paracetamolforgiftning have katastrofale 
følgevirkninger på leveren. Ofte har man det nemlig godt i op til flere dage 
efter forgiftningen, men paracetamol igangsætter en mekanisme i leveren, 
der langsomt men sikkert nedbryder den. Forskere mener nu at have fundet 
ny viden om denne mekanisme og håber med tiden at kunne modvirke 
den – både ved paracetamolforgiftning og i forbindelse med andre 
leversygdomme.

Af Morten Busch

Når livet bliver for hårdt og uoverskueligt, vælger en 
del mennesker at tage en overdosis smertestillen-
de piller. Pillerne indeholder ofte stoffet paraceta-
mol (solgt som Panodil®, Pinex® eller Pamol® i 
Danmark), der i store mængder har en umiddelbar 
giftig virkning på kroppen, da det ødelægger 
levercellerne.

”Vores teori var at levercelleskade efter paraceta-
molforgiftning sker ved to trin. Første del af denne 
mekanisme skyldes direkte skader fra paraceta-
mol og dets affaldsstoffer, hvorimod andet trin 
er mindre velkendt. Vores studie peger på, at de 
direkte skader fra paracetamol aktiverer immun-
forsvarscellerne makrofager, som så potentielt 
driver levercelleskaden videre, og at graden af 
makrofagaktivering er afgørende for udfaldet for 
dem som har paracetamolforgiftning. Hvis dette 
kan bekræftes i større studier, åbner det op for nye 
muligheder for at behandle og overvåge paraceta-
molforgiftede personer,” forklarer hovedforfatter 
og reservelæge ved Aarhus Universitetshospital, 
Cecilie Brøckner Siggaard.

Studiet besværliggjort af lykkelige omstæn-
digheder
Tidligere studier har primært undersøgt paraceta-
molforgiftning i de senere stadier efter patient-
erne har udviklet manifest levercelleskade, men 
forskerne ønskede at identificere tidlige tegn på, 
hvad der sker, når paracetamol nedbryder leveren 
efter en forgiftning.

”Det vi kan se hos de patienter, der indlægges 
med paracetamolforgiftning og efterfølgende 
udvikler leverskader er, at vi kort tid efter forgift-
ningen kan måle forhøjede værdier af de soluble 
markører sCD163 og sMR, som viser at immunsy- 

stemets makrofager er blevet aktiveret. Hos de pa-
tienter der ikke udvikler betydeligt levercelleskade 
falder niveauerne af markørerne igen.”

Studiet blev dog besværliggjort af en ellers lykke-
lig omstændighed. Færre personer end tidligere 
får paracetamolforgiftning efter paracetamol i dag 
kun kan købes i mindre pakninger i Danmark og 
andre lande. Forskerne målte dog markørerne på 
49 patienter med tidlig mild paracetamol-over-
dosis fra Aarhus Universitetshospital og sup-
plerede dem med 30 patienter med alvorlig akut 
leverskade efter paracetamolforgiftning fra Royal 
Infirmary of Edinburgh.

”Hos patienter med den milde paracetamolforgift-
ning var niveauer af markøren sCD163 signifikant 
højere i den gruppe af patienter, der viste tegn på 
levercelleskader sammenlignet med dem der ikke 
gjorde, men patienterne med akut leverskade fra 
Edinburgh havde de højeste værdier. Så noget 
tyder altså på, at sCD163-markøren kan hjælpe 
os med på et tidligere tidspunkt at identificere 
de patienter der senere udvikler svære lever-
celleskader.”

Muligvis en generel mekanisme
Endnu forstår forskerne ikke præcis hvilken me-
kanisme igangsættes når paracetamol nedbryder 
leveren og sætter gang i immunsystemet, men i 
første omgang var målet også primært at finde ud 
af, om de føromtalte markører kunne bruges til at 
sortere mellem patienter i højrisikogruppen og 
patienter, der synes at gå fri for større leverskader.

”Med disse markører vil vi potentielt på en relativ 
simpel måde kunne adskille de to grupper, så 
vi kan fokusere vores indsats på den gruppe af 

patienter der især er i risiko for at udvikle alvorlig 
leverskade.”

Studiet viste sig dog også, noget overraskende, at 
give ny viden om antidot-behandlingen N-ace-
tylcystein, som fik markørerne til at falde hos alle 
med paracetamolforgiftning – både dem der fik 
levercelleskade og dem der ikke gjorde. Dette blev 
efterfølgende også vist i raske kontrolpersoner.

”Vi ved at N-acetylcystein virker ved at neutral-
isere paracetamol og dets affaldsstoffer direkte, 
men vores resultater peger på at det formentlig 
også påvirker makrofagerne direkte. Dette er 
ny viden og kan potentielt forklare de positive 
effekter af at behandle mennesker som har andre 
leversygdomme med N-acetylcystein.”

Det kræver dog flere studier at konkludere 
yderligere omkring mekanismen bag N-acetyl-
cysteins virkning og makrofagernes betydning 
for levercelleskade efter paracetamolforgiftning. 
Indtil videre kan forskerne glæde sig over, at de 
tilsyneladende har været med til et gennembrud, 
der måske kan hjælpe andre end kun personer 
med paracetamolforgiftning.

”Vi er lige nu i gang med at måle sCD163 hos men-
nesker med viral hepatitis før og efter behandling, 
og her ser vi også forhøjede værdier, som så falder 
efter behandling. Tidligere har vi vist at sCD163 
er en markør for sværhedsgraden af fedtleversyg-
dom og falder ved behandling, så hvis sCD163 
viser sig gennemgående at være pålidelig som 
biomarkør ved leversygdom generelt, kan vi bru-
ge disse målinger til at overvåge levercelleskader 
med forskellige årsager.”

Artiklen “Macrophage markers soluble 
CD163 and soluble mannose receptor 
are associated with liver injury in patients 
with paracetamol overdose” er udgivet 
i tidsskriftet Scandinavian Journal of 
Gastroenterology. Medforfatter Henning 
Grønbæk, Institut for Klinisk Medicin, 
Aarhus Universitet modtog i 2014 støtte 
fra Novo Nordisk Fonden til projektet 
”Inflammatory liver diseases and the role 
of hepatic macrophages”.

”Vores teori var at levercelleskade efter paraceta- 
molforgiftning sker ved to trin. Første del af denne 
mekanisme skyldes direkte skader fra paraceta-
mol og dets affaldsstoffer, hvorimod andet trin er 
mindre velkendt. ” 

Cecilie Brøckner Siggaard



På sporet af mola-
mysteriet om de 
spontane aborter
Graviditet er som regel forbundet med glæde, 
men for nogle par afløses glæden af sorg, 
hvis graviditeten udvikler sig unormalt. Det 
resulterer ofte i spontane aborter, som kan 
ske på forskellige tidspunkter i graviditeten. 
Molagraviditeter ender altid i aborter, fordi hele 
eller dele af fosteret omdannes til blærer og 
druelignende strukturer. Nu er forskere kommet 
på sporet af de helt tidligere mekanismer, der 
fører til de ulykkelige graviditeter. Denne ny 
viden vil gøre det nemmere at forstå og udrede 
og forstå årsagerne og kan på sigt føre til at 
udvikle en behandling.

betyder, at vi ikke bare kan finde årsagerne til, at 
de her graviditeter går galt. Vi kan også forudsige 
dem, og måske på sigt bedre behandle dem, der 
er ramt,” forklarer lektor Karin Lykke-Hartmann fra 
Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. 

Projektet har været et langvarigt samarbejde mel-
lem Karin Lykke-Hartmann og overlæge, professor, 
ph.d. Lone Sunde, Klinisk Genetisk Afdeling,  
Aarhus Universitetshospital, og Institut for Bio-
medicin, Aarhus Universitet.

Mus får ikke mola
Molagraviditeter kaldes også drueklase-gravi-
diteter på grund af den usædvanlige udvikling af 
det tidlige foster. Ved molagraviditeter er moder-
kagens forgreninger fyldt med væske, der minder 
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forbinder med immunsystemet. De NOD (nukleo-
tidbindende oligomeriserings domæne)-lignende 
receptorer ((NLRP)) er velkendte for deres vigtige 
roller i menneskets medfødte immunitet og den 
programmerede celledød, som sikrer, at gamle eller 
fejlfungerende (inficerede) celler dør og udskiftes.

”Disse receptorer genkender normalt bakterier 
og svampe, men nu ser det altså ud som om de 
også regulerer noget helt essentielt i forbindelse 
med den meget tidlige fosterudvikling. Det er dog 
formentlig kun én af flere væsentlige mekanismer, 
men alt tyder på, at hvis det går galt her, så udvikler 
fosteret til en klump af celler, som mangler den 
sammenhæng og samspil, som vi normalt ser.”

Cellerne man ser som de druelignede celler i en 
mola er dem, der normalt skal tage kontakt med 
cellerne i livmoderen og sørge for korrekt implan-
tation, en proces der kan delvis sammenlignes 
med immunologiske processer, og derfor giver det 
til dels god mening at de NOD-lignende receptor-
er er tilstede i de tidlige fostre.

En del af disse NOD-lignende receptorer findes i 
moderens æg før befrugtningen. Under ægmod-
ning tilføres en del molekyler fra moderens celler 
til ægget, som skal bidrag til at modne æg og 
hjælpe det tidlige foster på vej. De første 3–5 dage 
efter befrugtningen er ægget fuldstændig afhængig 
af moderens bidrag af molekyler. Og aktiviteten 
af disse NOD-lignende receptorer, som kommer 
fra moderen, er derfor afhængig af, om der er fejl 
i moders gener. En lille gruppe af disse NOD-
lignende receptorer er tilstede allerede i ægget før 
befrugtning. Og fejl i moderens gener gør, at de 
ikke virker optimalt og resulterer i spontane abort-
er, og nogle af dem, i form af molagraviditeter.

Kan føre til kræft
Selvom NOD-receptorerne altså ser ud til at spille 
en meget væsentlig rolle i de helt tidlige fostersta-
dier, så peger Karin Lykke-Hartmann og hendes 
kollegaers forskning på, at andre væsentlige 
faktorer ser ud til at påvirke, om graviditeter ender 
galt. Meget tydelige signaler synes at være de 
epigenetiske.

”Vi kan se en tydelig sammenhæng mellem antallet 
af methylgrupper på DNA-strengene i foster-
cellerne og udviklingen af de tidlige fostertilstande. 
Så det betyder at fejl i specifikke NOD-lignende 
receptor kan give forandringer i de epigenetiske 

blueprints, og dermed ødelægges den normale 
regulering af andre gener. Det epigenetiske – altså 
den måde DNA’et modificeres kemisk i cellerne – 
har stor betydning for, hvilke gener der udtrykkes, 
og dermed hvordan fosteret udvikler sig.”

Det er så især gener der er med til at lave det 
tidlige foster, så vi får korrekte celler til dannelse af 
selve embryonet (det der bliver til fosteret) og til 
de omkringliggende celler, som medierer implan-
tationen i livmoderen.

Og fejl i epigenetikken ses ofte i forbindelse med 
kræft. Dette gør koblingen mellem NOD-lignende 
receptorer, spontane aborter og udvikling af kræft 
meget mere relevant at undersøge.

Mola stopper ikke blot graviditeter men kan også 
føre til kræft – i form af choriokarcinom hos kvin-
den. Selv om molagraviditeter heldigvis er relativ 
sjælden og kun opstår i cirka 1 ud af 1000 gravidi- 
teter, så er de fysiske og psykiske konsekvenser 
af tilstanden så store, at selve udredningen og 
forklaringen i sig selv kan have stor betydning for 
de forældre, der rammes af de ufrivillige aborter.

”Det er overraskende, hvor lidt vi stadig ved om 
den tidlige udvikling af mennesket. Hvis vi kan 
lære at forstå de her molekylære mekanismer, kan 
det dels hjælpe os til udrede, hvad der går galt, 
når det går galt – og altså ikke kun ved mola – men 
i det hele taget spontane aborter. Vi ser i hvert 
fald i vores forsøg, at når vi eliminerer specifikke 
NOD-lignende receptorer i det tidlige befrugtede 
æg, stopper embryonet udviklingen præmaturt, og 
selvom vi ikke danner molagraviditet i mus, kan vi 
stadig lære meget omkring processen. Og hvis vi 
er rigtige heldige og dygtige, kan vi måske endda 
lære at screene for de her ændringer og på sigt 
måske endda behandle kvinderne som får dem.”

Artiklen “The pivotal roles of the NOD-like 
receptors with a PYD domain, NLRPs, in 
oocytes and early embryo development” 
er udgivet i Biology of Reproduction. Karin 
Lykke-Hartmann modtog i 2017 støtte fra 
Novo Nordisk Fonden til projektet ”How 
Growth and Related Factors Regulate 
Follicle Activation in Ovaries”.
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De første 3–5 dage er kritiske for et foster. På den 
tid udvikler ægget sig fra én celle til en lille særdeles 
velorganiseret hob af celler. Nogle af cellerne 
udvikler sig til et embryon, mens andre udgøre de 
celler, der skal sørge for, at embryonet implanterer 
sig i livmoderen. Fra tid til anden går noget dog 
helt galt. Ved molagraviditeter er organisationen af 
cellerne nærmest væk, hvilket gør, at graviditeten 
oftest ender med en udskrabning af fosteret. Hvor-
for det går galt har dog været lidt af et mysterium, 
men nu er forskere på sporet af de helt tidlige 
centrale mekanismer.

”Vi kan se, at det er fejl i moderens gener, der gør at 
det tidlige foster udvikler sig til en molagraviditet. 
Om det er én eller flere samtidige effekter, kan vi 
ikke vide med sikkerhed, men vi er i hvert fald nu 
på sporet af de meget tidligere molekylære effekter, 
som vi har kæmpet rigtig længe for at finde. Det 

om druelignende blærer. En molagraviditet fører 
således kun meget sjældent til ende med fødslen 
af et barn. Hidtil har forskerne dog haft svært ved at 
forstå, hvad der går galt i den tidlige graviditet.

”Det har været meget vanskeligt at undersøge, da vi 
ikke kan arbejde med fostre fra kvinder, og da mus 
ikke udvikler mola. For at komme dette nærmere, 
besluttede vi os for at undersøge mere generelt, 
hvad en bestemt gruppe af gener betyder for både 
spontane aborter og molagraviditeter. Det er nu 
lykkedes at identificere nogle af de samme meka-
nismer i musefostre, så selv om de ikke udvikler 
sig til molagraviditeter, vi har fundet frem til de 
mekanismer, der ikke fungere som de skal.”

Til forskernes store overraskelse ser det ud til, 
at tilstanden kan opstå, når der er genetiske fejl i 
nogle af de cellereceptorer, som man ellers normalt 

Mola stopper ikke 
blot graviditeter 
men kan også
føre til kræft.
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Dyk med ned i videnskabens verden og følg med i nyeste fra 
forskningens kamp mod kræft, infektioner og hjernesygdomme. 
Eller læs med om de sidste nye teknologiske landvindinger og 
forbedrede behandlingsmuligheder. I denne publikation kan 
man også komme med helt ind i kroppens maskinrum og få en 
bedre forståelse for, hvordan gener, motion, kost og miljø spiller 
sammen og påvirker vores og vores børns fremtidige sundhed.
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