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Ny forskning peger på, at visse receptorer, som kan bevæge sig i cellemembranen, 
til tider binder sig til hinanden. Vi ved ikke, hvorfor og hvordan denne pardannelse 
påvirker cellens signaleringsprocesser. Ved hjælp af specialiserede enkeltmolekyle-
fluorescens-teknikker arbejder jeg sammen med forskere på Columbia og Cornell 
Universiteterne i New York på at følge og kortlægge hver enkelt receptor bevæge 
sig i cellemembranen og udføre sine specialiserede opgaver. Vores vision er at få 
en bedre forståelse af, hvad denne pardannelse betyder for signaleringen inde i 
— og mellem kroppens celler. Sådan forståelse har stor grundvidenskabelig værdi 
og kan potentielt bane vej for design af forbedrede medicinske strategier.
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t menneske består af 100 trillioner celler, 
der hver især har specialiserede funktio-
ner. Nogle celler producerer hormoner, 
andre videresender nervesignaler, mens 

nogle registrerer lys og atter andre sørger for at 
musklerne trækker sig sammen. For at få menne-
skekroppen til at fungere som en helhed, skal krop-
pens celler konstant kommunikere med hinanden 
og reagere hurtigt og effektivt på ændringer i deres 
omgivelser. Derfor er cellers ydre overflade (plas-
mamembranen) fyldt med receptorer, som genken-
der og binder endo- og eksogene signalmolekyler. 
En vigtig klasse af receptorer, de G-protein koblede 
receptorer (GPCR), danner grundlag for mange af 
kroppens fysiologiske funktioner. Disse receptorer 
får eksempelvis celler i hjernen til at reagere på en-
dogene neurotransmitter-stoffer som dopamin og 
serotonin, og cellerne i øjne, næse og mund til at re-
agere på lys, dufte og smag, via eksogene signaler.

GPCR-receptorer binder signalmolekyler på 
ydersiden af cellen og aktiverer G-proteiner på cel-
lens inderside, der herefter dirigerer cellens videre 
aktivitet. Receptorerne er derfor nøglen til at starte 
cellulære signalprocesser og binder udover krop-
pens naturlige signalstoffer også lægemidler, som 
dermed kan påvirke hvilke cellulære funktioner 
som op- eller nedreguleres. Omkring 25 % af de me-
dikamenter, man behandler med i dag, virker gen-

E
Figur 1
A. I et ’total intern refleksion 
fluorescens mikroskop’ (TIRFM) kan 
man detektere GPCR-receptorernes 
vandring i cellemembranen i real-
time. I et TIRFM exciterer man kun 
fluorophorer i en tynd region af 
cellen, i ca. 100 nanometers dybde 
fra mikroskopglassets overflade.  
Det betyder, at man selektivt 
’tænder’ de GPCR-receptorer, der 
diffunderer rundt i cellemembran, 
som vender ned mod mikroskop-
glasset. I et TIRFM eliminerer man i 
høj grad auto-fluorescens fra resten 
af cellen og mediet rundt om cellen, 
og man kan derfor forbedre signal-
til-støj forholdet til et niveau, hvor 
det er muligt at detektere enkelte 
fluoro phorer. B. En GPCR har en 
diameter på ca. 4 nm,  i modsætning 
til signa let fra en fluorophor som er 
diffrak tions-begrænset og derfor vil 
fylde et areal på mere end 200 nm i 
dia meter. Når signalet fra en fluo ro-
phor bliver afbilledet gennem et 
mikroskop, vil dette følge en point-
spread funktion, som for eksempel 
kan idealiseres med en gauss-klokke 
for at finde midten af fluorescens-
signalet, hvor intensiteten er højest. 
Dette vil svare til GPCR’ens position.

A B

... det faktum, at GPCR’er er 
fundamentale for mange af kroppens 
fysiologiske funktioner gør dem til et 

af medicinalindustriens vigtigste 
lægemiddelmål.
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nem disse receptorer, og det faktum, at GPCR’er er 
fundamentale for mange af kroppens fysiologiske 
funktioner, gør dem til et af medicinalindustriens 
vigtigste lægemiddelmål. En detaljeret forståelse af 
GPCR-receptorernes funktioner og signaleringspro-
cesser har derfor stor værdi. Jo flere molekylære 
detaljer og jo mere viden man kan generere, desto 
bedre strategier kan man udvikle for at designe ny 
og forbedret medicin.

Krystalstrukturer har i de seneste år øget vores 
forståelse af GPCR-receptorernes funktion, men der 
er stadig mange aspekter af de molekylære meka-
nismer bag deres signalering, man endnu ikke har 
karakteriseret. Et af de store åbne spørgsmål rela-
terer til GPCR-receptorernes organisering og ind-
byrdes binding (dimerisering) i plasmamembranen. 
Mange studier peger på, at bestemte GPCR’er dime-
riserer, men grundlæggende karakteristika om dis-
se protein-komplekser, som deres rumlige organi-
sering og støkiometri, levetid og dynamik i mem-
branen, mangler. Derudover er det ikke klart, 
hvorledes denne interaktion påvirker koblingen til 
G-proteiner og dermed cellens signaleringsproces-
ser. En bedre forståelse af denne proces har både 
stor grundvidenskabelig værdi og er vigtig, fordi et 
par af to forskellige GPCR’er potentielt kan bane vej 
for en udvidet medicinsk kontrol af simultane pro-
cesser i cellen.

GPCR-dimerisering har hovedsageligt være un-
dersøgt med ensemble-teknikker, hvor man måler 
en gennemsnitsværdi for hundredetusinder af re-
ceptorer. Sådanne teknikker maskerer derfor både 
den rumlige og temporale kinetiske information for 
de enkelte receptorer i membranen, og det kræver 
omfattende kontrolforsøg at bevise en reel fysisk 
protein-protein interaktion.

Vores vision er at følge hver enkelt GPCR-recep-
tor bevæge sig i cellemembranen og udføre sine spe-
cialiserede opgaver. Det vil vi gøre med højt specia-
liserede enkeltmolekyle-fluorescens-teknikker, 
som, i modsætning til ensemble-teknikker, tillader 
en direkte karakterisering af GPCR-receptorernes 
rumlige organisering og temporale interaktions ki-
netik. Med støtte fra Carlsbergfondet arbejder jeg i 

samarbejde med forskere fra Columbia og Cornell 
universiteterne i New York på at generere et detal-
jeret billede af hvor, hvornår og hvor ofte enkelte 
GPCR-receptorer binder en partner, og for første 
gang karakterisere hvordan dimeriseringen påvir-
ker interaktioner med de intracellulære G-proteiner, 
der er nødvendige for cellens signalering.

Enkelt-molekyle fluorescens-målinger beskriver 

receptorers gøren og færden

Plasmamembranen i sig selv er en dynamisk ’fly-
dende’ struktur med flere tusinde forskellige mem-
branproteiner indlejret, som konstant ændrer både 
position og konfiguration og dermed funktion. I et 
komplekst miljø som dette er det en udfordring at 
måle isoleret på protein-protein interaktioner mel-
lem bestemte GPCR’er, da mange faktorer kan in-
fluere systemet.

Først og fremmest skal den ønskede type GPCR 
specifikt mærkes med et fluorescerende molekyle 
(fluorophor) pr. receptor, uden at det påvirker re-
ceptorens funktion. Denne udfordring løses ved ge-
netisk at introducere et tag i GPCR’ens aminosyre-
sekvens, designet således at det kovalent binder et 
substrat med en vedhæftet fluorophor. Med et en-
kelt-molekyle-mikroskop kan man så måle tidsse-
kvenser af en levende celle og følge fluorescens-
signalet, der udsendes fra de enkelte GPCR’er (se 
figur). I princippet er opløsningen i fluorescens-mi-
kroskopi diffraktionsbegrænset af lysets bølge-
længde til ca. 200 nanometer. Til sammenligning er 
en GPCR-receptor ca. 4 nm i diameter og plasma-
membranen ca. 5 nm tyk. Fluorescens-signalet, der 
udsendes fra den mærkede GPCR, dækker derfor et 
område på flere hundrede nanometer, og for høj 
densitet af receptorer resulterer i et uopløseligt ’ly-
sende tæppe’.

Tricket er at bruge et mikroskop, som kun exci-
terer fluorophorer i et tyndt lag omkring cellemem-
branen (se figur), samt at udtrykke så lavt et antal 
af receptorer, at de kan skelnes enkeltvist. Dette op-
nås ved at etablere en cellelinie, hvor man kontrol-
leret introducerer mutationer, der påvirker både det 
transkriptionelle (DNA RNA) og translationelle 

Vores vision er at følge hver enkelt GPCR-receptor 
bevæge sig i cellemembranen og udføre sine 

specialiserede opgaver.
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(RNA aminosyrer) niveau i cellen. Med eksperi-
mentelle konditioner, der tillader at måle på en 
GPCR-receptor, kan man med få nanometers præ-
cision bestemme midten af fluorescenssignalet, hvil-
ket svarer til proteinets position (se figur 2). Et bevis 
på, at man rent faktisk måler på én enkelt fluorop-
hor, er, at fluorescenssignalet forsvinder øjeblikke-
ligt i en brat trin-funktion, når fluorophoren slukkes 
permanent (se figur). Dette all-or-none karakteristi-
kum opstår, fordi en fluorophor enten kan være 
tændt eller slukket, men intet midt i mellem. Denne 
slags målinger gør det muligt at kortlægge både i tid 
og sted, præcist hvor receptorerne befinder sig. 

Det næste skridt er systematisk at mærke in-
teraktions-proteiner med et andet fluorescerende 
molekyle. For at undersøge interaktioner med an-
dre GPCR’er mærker vi med to forskellige fluor-
ophorer og registrerer Förster Resonans Energy 
Transfer (FRET) mellem fluorophorerne. I FRET 
overføres der kun energi fra en donor-fluorophor til 
en acceptor-fluorophor, når afstanden mellem flu-

Figur 2
I levende celler kan man registrere 
enkelte GPCR’er og G-proteiners 
gøren og færden. A. CHO (Chinese 
hamster ovary)-celler i en plastik 
petriskål.  B. Mikroskopi-billede af 
en enkelt CHO-celle med fluorese-
rende G-proteiner udtrykt i så lavt 
et antal, at man kan skelne dem 
enkeltvis. Skala 6.4 mikrometer. 
C. Eksempel på vandrings-baner 
for to G-proteiner og deres tilsva-
rende fluorescens-signal. Begge 
fluorophorer slukkes i en brat trin-
funktion - et bevis på, at vi faktisk 
måler på enkelte proteiner.

orophorerne er mindre end ca. 8 nm, og man vil der-
for kun måle et fluorescens-signal fra en acceptor i 
det tilfælde, at to GPCR’er dimeriserer. For at måle 
på interaktioner med intracellulære G-proteiner un-
dersøger vi både strategier for at indsætte tags og 
for at introducere fluoreserende proteiner (se figur).

Vi vil systematisk udføre en detaljeret registre-
ring af GPCR-receptorernes dimerisering og deref-
ter kvantificere interaktioner mellem receptor-mo-
nomere, -dimere og evt. højere ordens komplekser 
og de intracellulære G-proteiner. En anden interes-
sant parameter at undersøge er derefter systemets 
påvirkning under forskellige medicinske stoffer. 
Med en opløsning, der er forbedret ned til enkelt-
molekyle-niveau, kan denne eksperimentelle til-
gang i fremtiden føre til en klarere forståelse af de 
cellebiologiske signaleringsprocesser som GPCR’en 
kontrollerer. Jo mere detaljeret et billede vi kan dan-
ne, desto bedre kan vi beskrive, hvordan celler kom-
munikerer med hinanden og tilsammen danner no-
get så kompliceret som et menneske.

Jo mere detaljeret et billede vi kan danne, desto bedre kan vi 
beskrive, hvordan celler kommunikerer med hinanden og tilsammen 

danner noget så kompliceret som et menneske.


