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Center for Glykom Analyse (CCG) er nu i dets sidste år efter ni kreative og produktive år. CCG er 
i dag førende indenfor feltet med et international renome´ og indflydelse som leder og pioner af 
næste generationsteknologier til analyse og udforskning af komplekse sukre (glykomet). Vores 
unikke genetiske strategier udviklet siden starten i 2011 har bragt os meget langt – og langt 
længere end vi oprindeligt drømte om. Implementering af disse strategier har bragt helt basale 
opdagelser, teknologiske fremskridt, nye resurser, og nye terapeutiske principper og designs 
for biologiske lægemidler. Kort sagt – vi har nået visionen om at tage fuld kontrol over cellens 
glykosyleringsmaskineri der producerer glykomet, og åbnet feltet op for anvendelse af de 
samme metoder som bruges til protein og genom analyser – næsten som plug-n-play eller fri leg 
med Lego klodser.   

Vi beskrev disse fremskridt i en række inviterede 
oversigtsarbejder (Schjoldager et al. Nat Rev Mol Cell Biol; 
Narimatsu et al. J Biol Chem 2021; Bennett et al. Nucleic 
Acids Res) og i feltets tekstbogsbibel (Clausen et al. Essentials 
of Glycobiology 2021). Vi tog vores genetiske 
dissektionsstrategier et skridt videre til organotypiske modeller 
af væv, hvor vi kunne påvise specifikke funktioner af glykaner 
i hud (Dabelsteen et al. Dev Cell; Bagdonaite et al. EMBO J); 
vi udviklede simple protokoller for anvendelse af vores unikke 
cellebaserede sukkerarray platform for bedre at servicere og 
udbrede anvendelsen i feltet (Bull et al. STAR Protoc); vi 
identificerede en ny genetisk sygdom (GALNT2 congenital 
disorder of glycosylation syndrome) (Zilmer et al. Brain); og 
vi opdagede at små peptidhormoner repræsenterer en stor klasse af biologisk aktive molekyler med 
sukre (Madsen et al. Nat Commun).  

Vi anvendte vores genetiske metoder til at dissekere hvordan en bestemt type proteinglykosylering 
regulerer blodets fosfat niveau med betydning for mineralisering af knogle og knogleskørhed 
(osteoporose) (de Las Rivas et al. Nat Chem Biol). I et international samarbejde manipulerede vi T 
celler til cancer terapi (CAR-Ts) med bredere dræberaktivitet mod humane cancer celler (Sharma et 
al. PNAS). Endeligt, deltog vi i et større internationalt samarbejde som resulterede i opdagelsen at  
SARS-CoV-2 virus kræver sukker (heparan sulfat glycosaminoglykaner) som co-receptor for binding 
til og infektion af værtsceller (Clausen TM et al. Cell).  

Vores forskning er ved at nå et stadium hvor vi kan begynde at skimte en ny horisont indenfor feltet – 
den næste barriere! Med fuld kontrol over cellens glykosyleringsmaskineri – i realiteten det tredie af 
livets sprog – er vi ved at indse at den traditionelle måde at læse dette sukker sprog og hvordan 
sproget anvendes i biologien er yderst forsimplet. I dag læser vi sukre eksperimentelt som – simple 
sukre – uden deres naturlige kontekst på proteiner og lipider på cellen. Studier med vores 
cellebaserede sukker arrays begynder nu at vise at sukre skal læses i større sammenhæng og 
sukkerkoderne er mere komplekse (Büll et al. PNAS 2021). En illustrativt analogi er at læse 
proteomet ud fra peptider i stedet for proteiner! Vi forudser et dogmeskift i feltet som kan lede til en 
helt ny forståelse for hvordan sukker styrer biologiske funktioner med større præcision og specificitet.   

Covid-19 restriktioner har tæret på specielt vore PhD studenter. Vores spin-out GlycoDisplay Aps er 
fortsat med at bringe involvering af industrien og støtte vore translationelle aktiviteter. 
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