
 

Retter du teleskopet mod det uendelig himmelrum, er det let at forestille sig, at der er meget, 

vi mennesker stadig ikke ved om universet. Men tænker du nogensinde på, at der også stadig 

er frygtelig meget, vi ikke engang ved om vores egen krop? Vender vi mikroskopet indad mod 

blot én af vores ca. 30 mia. celler, viser der sig et helt andet ukendt univers.  

Jeg har i løbet at mit ph.d.-projekt arbejdet på at forstå dette forunderlige celleunivers og 

kortlagt blot et lille hjørne af det.   

 

For at hver celle kan opretholde sin eksistens – og som organisk helhed opretholde din 

eksistens – udføres der konstant utallige biologiske mekanismer. Hvis disse mekanismer 

fejler, kan cellen dø eller endnu værre mutere og blive til en kræftcelle med fatale følger for 

dig og din krop. Helt centralt for alle disse biologiske mekanismer er vores DNA. DNA’et er 

bundet sammen i kromosomer, der befinder sig i cellekernen og fungerer som en kode for alt 

hvad, der skal bygges inden i cellen. De primære byggesten i vores celler er proteiner. De 

kommer i alle former og størrelser og har vidt forskellige funktioner, der alle er nødvendige for 

cellens overlevelse. Vores DNA-kode skal derfor “oversættes” til disse mange forskellige 

proteiner. Det gøres via en process, der er afhængig af en slags “proteinfabrikker” kaldet 

ribosomer.  

Der er også en særlig DNA-kode der skal til for at bygge ribosomerne selv. Dette kaldes 

ribosomalt DNA, der forkortes til rDNA.   

Lidt forsimplet bliver ét stykke DNA-kode, også kaldet et gen, oversat til ét bestemt 

protein. Vi har normalt to gener for samme protein, ét fra mor og ét fra far, men det gælder 

ikke rDNA. Vi har nemlig hundredvis af identiske rDNA gener, der alle bliver til samme slags 

ribosomer. Det skyldes, at disse “proteinfabrikker” er ekstremt vigtige for at opretholde alle 

funktioner i en normal celle, og at kun to rDNA koder derfor ikke ville kunne lave nok ribosomer. 

Men hundredvis af identiske rDNA-koder, der ligger tæt sammen på kromosomerne, udgør 

også et problem for cellen. Identiske DNA-koder kan nemlig komme til at bytte plads, hvilket 

knækker DNA-strengen og efterlader et brud.  

 

Brud på vores DNA generelt er et problem for cellen, og det sker flere tusind gange hver evig 

eneste dag. DNA-brud skyldes både ydre påvirkninger, som solens UV stråler, men kan også 

ske spontant inden i cellen. DNA-brud er ekstremt farlige for cellen, fordi de medfører fejl i 

DNA-koden og i værste fald, at vi helt mister stykker af DNA, og vigtig kode derfor går tabt. 

Fejl i DNA-koden kalder vi mutationer, og disse mutationer er det, der ligger til grund for 

udviklingen af kræftceller.     

Som modsvar til DNA-brud og fejl i DNA-koden har cellen udarbejdet et meget 

omfattende respons, der først lokaliserer fejlene, for så efterfølgende at igangsætte en 

kaskade af reparationsmekanismer. Man kan se det lidt som om ét brud eller én mutation 



 

vælter den første dominobrik, der så vælter en lang række forskellige og forgrenede 

dominokæder efterfølgende. Hver af disse dominokæder kalder vi en signalvej. Signalvejene 

har til opgave både at reparere fejlene på DNA’et, og samtidig sikre at selve 

reparationsprocessen har færrest mulige konsekvenser for hele cellens funktion. Lidt ligesom 

at reparere et højhastighedstog – imens det kører!  

Forskere har arbejdet i årtier på at kortlægge alle disse signalveje, som vi på fagsprog 

kalder DNA-skaderesponset. Men præcis hvordan DNA-skaderesponset fungerer, når der 

sker brud på de mange særlige rDNA gener, ved vi meget lidt om. Jeg har i mit ph.d.-projekt 

undersøgt, hvad der sker i cellen efter brud på specifikt rDNA og været med til at kortlægge 

en ny signalvej, vi tidligere ikke kendte.  

 

Men hvordan kortlægger man disse mikroskopiske processor og signalveje inden i en celle?     

 

I mit projekt er det første trin at udarbejde et biologisk værktøj, der kan lave brud på rDNA og 

dermed, på en kontrolleret måde, vælte den første brik i den ukendte dominokæde. Til det 

bruger jeg en særlig mekanisme, med det mundrette navn CRISPR-Cas9, der fungerer 

ligesom en saks og kun klipper i de dele af DNA’et, som den er blevet kodet til at binde til.  

Det næste trin er at visualisere, hvad der sker inden i cellen. Selv med et mikroskop 

kan man ikke med det blotte øje se alle de proteiner og processer, der sker i cellen. Derfor er 

jeg nødt til at binde et selvlysende stof, kaldet et tag, tæt ved de rDNA brud, der er blevet 

lavet. Det selvlysende tag lyser som en lille lampe, som jeg kan se i mikroskopet, og på den 

måde kan jeg følge rDNA bruddet, når det i takt med dominokæden flytter sig rundt i cellen.  

Det tredje trin er at gentage eksperimentet om og om igen, indtil jeg kan etablere et 

visuelt mønster, der altid opfører sig ens. Når jeg klipper i rDNA’et og vælter den første 

dominobrik, ved jeg på den måde altid, hvordan resten af brikkerne vælter, og hvor kæden 

ender henne. Men der er stadig vigtig information, jeg ikke kender – præcis hvilke brikker er 

med i kæden, og i hvilken rækkefølge står de?  

Mit fjerde trin i projektet er derfor at identificere de individuelle dominobrikker. Det gør 

jeg ved at tage udgangspunkt i tidligere forskeres arbejde, og på den baggrund lave mine 

egne hypoteser om hvilke proteiner, jeg tror er med i dominokæden. For at teste om min 

hypotese er rigtig, starter jeg forsøget, vælter dominokæden og fryser så cellen på forskellige 

tidspunkter. Den række af “øjebliksbilleder” giver mig en tidslinje over dominokædens forløb; 

lidt som en ‘stop-motion’-film. Disse “øjebliksbilleder” kan jeg efterfølgende farve med en 

særlige selvlysende farve, der kun binder til det protein, jeg tror er med i rækken. Hvis jeg kan 

se på “øjebliksbillederne”, at den nye selvlysende farve sidder tæt sammen med det tag, jeg 

satte på rDNA-bruddet, er der stor sandsynlighed for, at netop dette protein er med i 

signalkæden. Yderligere kan jeg sammenligne tidlige og sene “øjebliksbilleder” fra 



 

dominokædens tidslinje, og se om mit protein dukker op fra starten eller først bliver synligt 

senere i forløbet. Det fortæller mig noget om den rækkefølge proteinerne står i.   

For at bekræfte at de proteiner, som jeg har set på billederne, faktisk er med i kæden og ikke 

blot tilfældigt står i nærheden, bruger jeg som det femte trin en metode, der hedder “knockout”. 

Med “knockout” metoden kan jeg vælge et specifikt protein og helt fjerne det fra cellen. Efter 

at have fjernet et udvalgt protein, starter jeg mit forsøg og vælter dominokæden. Hvis 

mønsteret er som det plejer, og alle brikkerne vælter uden problemer, er det fjernede protein 

ikke med i kæden. Men går kæden pludselig i stå eller opfører sig helt anderledes end den 

plejer, kan jeg bekræfte, at den proteinbrik, jeg har fjernet, er en del af signalkæden. Alt efter 

hvor meget af signalkæden det manglende protein har effekt på, kan jeg så indsnævre hvor i 

rækken, proteinet burde have stået. Ved at gentage disse forsøg og afprøve mange forskellige 

proteiner, kan jeg til sidst samle alle proteinbrikkerne i den rigtige rækkefølge og dermed 

etablere en ny biologisk signalvej!  

 

“Og hvad skal vi så bruge det til?”  

 

Jo, når jeg med min forskning er med til at etablere nye biologiske signalveje, der forbinder 

DNA-skader og udviklingen af kræft, er jeg samtidig med til at skabe nye muligheder for 

udvikling af lægemidler og banebrydende behandlingsformer. En stor del af kræftbehandling 

handler om at ramme kræftcellernes DNA og blokere deres DNA-skaderespons, så det ikke 

virker og kræftcellerne dør. Klinisk forskning beskæftiger sig målrettet med at udvikler disse 

typer behandling og medicin. Men klinisk forskning alene er ikke nok. Vi har nemlig brug for at 

vide mere om hvordan disse mange og forgrenede signalveje virker, hvis vi effektivt vil kunne 

ramme og blokere dem. Denne brede type forskning, der undersøger biologiske processer og 

prøver at samle alle puslespilsbrikkerne, så vi kan se det store billede kaldes for 

grundforskning. Mit ph.d.-projekt er et grundforskningsprojekt, og det har taget mig på en rejse 

langt ind i cellens ukendte univers. Selvom mine opdagelser og resultater kan virke som små 

skridt, er de vigtige for det store billede. De er med til at lægge fundamentet for den fremtidige 

forskning, der skal hjælpe kræftpatienter, og jeg er derfor stolt af at have været med til at 

kortlægge endnu en stjerne i det uendelige celleunivers.   

 


