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Højdepunkter 2021 

Center for Glykom Analyse (CCG) afslutter støtte fra Grundforskningsfonden juni 2021 efter 10 
kreative og produktive år. CCG har opnået en førende position indenfor sit felt med et stærkt 
internationalt renome´ som leder og pioner af næste generationsteknologier og en række nye 
strategier, resurser, og teknologiske platforme. Vi har plantet et stærkt og bæredygtigt 
forskningsmiljø i sukkerbiologi på Københavns Universitet som vi håber at fortsætte under 
samme navn.   

I 2021 udarbejdede vi en række oversigtsarbejder dækkende vores unikke strategier og 
udviklinger i feltet (Narimatsu et al. J Biol Chem 2021; Câval et al. Anal Chem 2021; Ye et al. 
Mol Cell Proteomics 2021) samt et kapitel i feltets lærebog (Clausen et al. Essentials of 
Glycobiology 2021). Vi videre udviklede vores celle-baserede sukker chip strategi til celle-
baseret præsentation af humane muciner med definerede glykaner – en resurse som for første 
gang tillader produktion af humane muciner med homogene glykaner (Nason et al. Nat 
Commun 2021). Denne mulighed har haft stor interesse, og en række nye muligheder for at 
studere muciners rolle for 
adhesion af bakterier og vira samt 
muciners rolle for immunitet er 
åbnet op. Vi kunne således vise for 
første gang, at immunsystemets 
innate receptorer (Siglecs) 
selektivt binder til muciner med 
bestemte glykaner (Büll et al. 
PNAS 2021). Muciner, som også 
kaldes slim, spiller derfor en vigtig 
rolle for immunitet udover at 
smøre og beskytte slimhinderne, 
og vi kan nu dissekere disse 
funktioner og undersøge 
muligheder for terapeutisk 
anvendelse. Vi udvidede også anvendelsesområdet for cellebaseret produktion til heparin, som 
er bredt anvendt til antikoagulationsbehandling og i dag stadig isoleres fra dyr. Vi kunne vise, at 
det er muligt at producere et mere rent heparin uden en velkendt bivirkning (Karlsson et al. Sci 
Adv 2021). 

Vi har opnået vores langsigtede mål med at få kontrol over cellens glykosyleringsmaskineri og 
udviklet teknologier, som tillader opdagelse af glykaners funktioner og dissektion af de underliggende 
mekanismer. Vi har udviklet et landkort over cellers glykosyleringsprocesser, og den første metode til 
at analysere glykosylering i en enkelt celle er udviklet (Dworkin et al. iScience 2022). Vi er således 
kommet tæt på vores vision om at transformere feltet, så det bliver ligeså naturligt og enkelt at studere 
glykaner som proteiner og gener. 

I 2021 fortsatte Covid-19 restriktioner og flere PhD studenter blev påvirket med forsinkelser. Vores 
gruppeledere fortsatte med at udvikle deres egen finansiering, og vi ønsker tillykke til lektor Adnan 
Halim, som opnåede fastansættelse og blev tildelt Carlsberg Fundets young research fellowship samt 
den internationale Mizutani pris. 
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