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At være eller ikke at være  
- hvordan celler opretholder deres identitet ved deling 
 
Dette helt fundamentale, biologiske 
spørgsmål har længe været et 
mysterium, men nu har forskere fra BRIC 
og Danmarks Grundforskningsfonds 
Center for Epigenetik ved Københavns 
Universitet, med lektor Klaus Hansen og 
professor Kristian Helin i spidsen opnået 
resultater, der har stor betydning for 
forståelsen af fænomenet. Resultaterne 
blev publiceret i det prestigefyldte 
tidsskrift Nature Cell Biology den 19. 
oktober. 
 
Klaus Hansen udtaler: ”Vi har med vores 
forskningsresultater afsløret en mekanisme 
for, hvorledes celler bevarer deres identitet 
og funktion efter celledeling ved at videre-
føre en ”signatur”, som er etableret på 
cellens histoner under fosterudviklingen. 
Vores fremtidige forskning er bl.a. foku-
seret på at undersøge, hvorvidt miljømæs-
sige påvirkninger kan forstyrre processen, 
således at gener, der burde være slukkede, 
aktiveres og derved resulterer i foster-
udviklingsdefekter, samt kunne tænkes at 
danne grundlaget for udviklingen af alvor-
lige sygdomme senere i livet”. 
 
Vores krop består af mere end 200 
forskellige celletyper, som alle indeholder 
præcis det samme DNA. Alligevel formår 
f.eks. en hudcelle at udtrykke udelukkende 
de proteiner der er nødvendige for at være 
en hudcelle, og en neuron udelukkende de 
proteiner, der er nødvendige for at være en 
neuron. For at kunne gøre dette er det 
nødvendigt med et overordnet styresystem, 

der regulerer hvilke proteiner der bliver 
udtrykt i hver eneste celle.   
 
De seneste år er man kommet tættere på 
forståelsen af det overordnede styre-
system. For at det 2 meter lange DNA kan 
være i en celle på 10 mikrometer skal det 
pakkes meget tæt sammen. Det sker ved at 
DNA’et er rullet op omkring proteiner, de 
såkaldte histoner. Ved mere eller mindre 
tæt pakning af DNA’et omkring histonerne 
bestemmes om gener skal være hhv. 
slukkede eller tændte. Det er kendt, at 
modifikationer der har betydning for pak-
ningen af histonerne sker ved kemisk at 
ændre deres ”haler”.  De kemiske ændring-
er får således stor betydning for om gener 
bliver udtrykt eller ej, og mange af de 
enzymer der regulerer denne proces er 
blevet isoleret i de sidste år, bl.a. i Prof. 
Helins laboratorium.  
 
Resultaterne fra BRIC forskerne giver nu et 
indblik i hvordan de kemiske modifika-
tioner opretholdes ved celledeling. Dette er 
altafgørende for, at celler bevarer deres 
celleidentitet og funktion efter celledeling. 
Eller sagt på en anden måde: BRIC- 
forskernes resultater har stor betydning for 
forståelsen af hvordan celler undgår at 
skifte identitet ved celledeling, hvilket kan 
have katastrofale konsekvenser, såsom ud-
viklingen af kræft og neurologiske syg-
domme. 
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