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Måling af pH i forskellige organeller i levende humane celler er vigtigt for vores forståelse af cellers 
metabolisme og i nogle af disse organeller er et fald i pH betydningsfuldt især i endosomer og 
lysosomer hvor pH er kritisk for den cellulære sortering af internaliseret materiale. Ydermere kan pH 
faldet i det endosomale system udnyttes i forbindelse med udviklingen af nanopartikel baserede 
drug delivery systemer.  
Intracellulært pH kan måles ved hjælp af fluorescens mikroskopi, men de metoder der er 
tilgængelige i dag til pH-målinger i levende celler er ikke optimale. Nanopartikel baseret optisk 
sensor teknologi til kvantificering af metabolitter i levende celler er blevet udviklet over de sidste par 
årtier. Men selv om disse sensorsystemer har vist sig at være overlegne i forhold til konventionelle 
metoder, er der stadig spørgsmål om brugen af disse sensorer der skal løses, navnlig vedrørende 
sensor design og kalibrering. 
Vi har udviklet en ny triple-mærket pH nanosensor designet med to pH-sensitive fluoroforer og en 
reference fluorofor bundet til nanopartikelens matrix. Det effektive pH-følsomme interval af denne 
sensor blev bestemt til at være mindst 3,1 pH-enheder, hvilket er dobbelt så stort som intervallet for 
konventionelle dobbelt-mærkede nanosensorer som har et effektivt interval på 1,4 pH-enheder. Den 
triple-mærkede nanosensor kunne følge en stigning i pH fra 4,3 op til 5,6 efter behandling af cellerne 
med et reagens der stopper forsuringen af lysosomerne, mens en dobbelt-mærket nanosensor ikke 
kunne måle pH i op til 70% af de behandlede celler. 
For at kunne udføre pålidelige målinger af pH, er korrekt kalibrering og billedanalyse vigtigt. Vi 
undersøgte kalibrering af nanosensorer og præsenterer en ligning til at fitte kalibreringskurver som 
kan tilpasses til både dobbelt- og triple-mærkede sensorer samt sensorer med endnu flere sensitive 
fluoroforer. Desuden beskriver vi, hvordan billedanalyse som korrigerer for både 
baggrundsfluorescens og forskelle i laser intensitet kan udføres. 
Endelig har vi anvendt den triple-mærkede pH nanosensor i analysen af biologiske spørgsmål hvor 
vi bl.a. har udført pH målinger i lysosomer i forskellige humane cellelinier, undersøgt reaktionen på 
behandling med et effektivt transfektionsreagens som bruges i forbindelse med udviklingen af 
genterapi, og i forhold til forskellige overfladefunktionaliseringer af nanosensoren. 
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