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Af Jens Christian Brasen 
og Allan K. Poulsen

 Forestil dig, at lægen måtte 
afl ive patienten for at stille en 
diagnose som f.eks. åreforkalk-
ning! Det behøver han heldig-
vis ikke, for med en kikkert-
operation kan man fi lme, hvad 
der foregår inde i den levende 
menneskekrop – og det med et 
minimalt ubehag for patienten. 
Anderledes forholder det sig, 
når vi skal se hvordan en celle 
har det – så bliver man faktisk 
nødt til at slå den ihjel. 

Et helt almindeligt stof som 
glukose, som cellen behøver 
som næring, er næsten umuligt 
at måle i en celle uden først at 
smadre den. Men når den først 
er smadret, kan vi jo ikke følge, 
hvorledes glukoseindholdet 
ændrer sig over tid. Det svarer 
lidt til at udføre en perfekt ope-
ration, hvorunder patienten des-
værre døde. 

Vi har nu udviklet en metode, 
som faktisk gør det muligt at 
“se” ind i den levende celle.

Fluen på væggen
Det er lykkedes os at fremstille 
nano-bio-sensorer, der er meget 
små selv for en celle. Nano-
bio-sensorerne kan bruges til 
at “fi lme”, hvad der fi nder sted 
inde i levende celler. Tricket er 
at pakke en serie stoffer ind i 
nano-bio-sensorerne. Normalt 
vil de enkelte stoffer være ska-
delige for cellen, men fordi de 
er pakket ind kommer de ikke 
til at påvirke cellens maskineri. 
Det betyder, at vores nano-bio-
sensorer i princippet vil være 
usynlige for cellen. På den måde 

Kig ind i cellen

bliver vi fl uen på væggen inde i 
cellen og kan følge cellens stof-
skifte, mens det fi nder sted. 

Når vi måler på glukose bru-
ger vi et enzym, der oxiderer 
glukose, og i den forbindelse 
forbruges ilt. Udover enzymet 
har vi også indsat et stof, som 
måler mængden af ilt inde i 
nano-bio-sensoren. Ved at måle 
mængden af ilt inde i nano-bio-
sensoren kan vi sige noget om, 
hvor meget glukose, der forbru-
ges og dermed hvor meget, der 
må være i cellen. Det betyder, 
at vi over lang tid kan se, hvor-

dan den enkelte celle opfører sig 
og ændrer sit stofskifte, når den 
udsættes for forskellige påvirk-
ninger.

pH-målinger i cellen
Udover at måle koncentrationen 
af glukose har vi også udvik-
let et system til måling af pH 
inde i levende celler. Der fi ndes 
allerede forskellige metoder til 
måling af pH inde i levende cel-
ler, men de er særdeles arbejds-
krævende og lider under, at de 
i høj grad påvirker cellen. Prin-
cippet er baseret på fl uoresce-

rende farvestoffer, hvor intensi-
teten af farvestoffet ændrer sig 
med pH. De pH-nano-bio-sen-
sorer, vi har udviklet, er kon-
strueret ud fra de samme stoffer, 
som man allerede bruger til at 
måle pH med, men forskel-
len er, at vi har indkapslet dem. 
Indkapslingen gør, at stoffet 
for det første ikke vil påvirke 
og reagere med cellens indre 
– hvilket har vist sig at være en 
alvorlig fejlkilde. For det andet 
er indsættelsen af nano-bio-sen-
sorerne mindre omstændelig og 
hurtigere end inkorporering af 

Figur 1. Leverceller under mikroskopet. Vi har indsat nano-bio-sensorer, hvormed man kan bestemme pH 
inde i cellen. Billedet er sammensat af to billeder. I det ene ser vi kun cellerne, mens vi på det andet kun ser 
fl uorescensen fra sensorerne, der er inde i levercellerne.

Nano-bio-sensorer kan bruges til at “fi lme”, 

hvad der fi nder sted inde i levende celler. 
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det nøgne farvestof. Nano-bio-
sensorerne er opbygget således, 
at de kan kalibreres udenfor cel-
len, inden de indsættes. Dette 
er ikke muligt med frie farve-
stoffer. 

Fleksible og dynamiske 
celler
Dyr og mennesker er opbygget 
af en mosaik af mange forskel-
lige tætsiddende celler. Denne 
opbygning fungerer kun fordi 
cellerne er dynamiske og rea-

gerer lynhurtigt på selv meget 
små ændringer i omgivelserne. 
Såfremt en celle går fra at sulte 
(ingen glukose) til at have glu-
kose reagerer stofskiftet på 
sekunder. Cellen vil i løbet af 
få minutter optage enorme 
mængder sukker og hele regu-
leringen af stofskiftet vil også 
blive ændret i løbet af de få 
minutter. De hvide blodcel-
ler er et rigtigt godt eksempel 
på et system, hvor meget hur-
tig respons forekommer. Hvis 

Figur 2. Muskelceller stimuleres af insulin, 
hvorved de optager glukose. Vi har indsat 
nano-bio-sensorerne i levende muskelceller. 
På grafen ses koncentrationen af glukose 
inde i levende muskelceller. Ved (1) tilsæt-
tes 20 mM glukose til cellerne og ved (2) 
80 nM insulin. 

de hvide blodceller møder en 
bakterie, bliver de aktiveret. 
Det indebærer, at de i løbet af 
tre minutter går fra at være i 
en dvale-lignende tilstand til at 
producere meget store mæng-
der frie iltradikaler. For at 
kunne det, skal hele dens stof-
skifte ændres meget hurtigt. I 
sådanne systemer vil vi gerne 
kunne måle glukose og pH i 
enkelte levende celler – og det 
er nu blevet muligt ved hjælp af 
nano-bio-sensorerne. 
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