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Udefra betragtet kan en menneskekrop synes 
som et mærkeligt sammensurium af torso, 

arme, ben og hoved, der stikker ud i alle retnin-
ger. Men når vi bevæger os, føler vi os ikke hæm-
met af alle disse “løsdele”. Tværtimod oplever vi en 
krop, som vi har fuldstændig styr over og som hæn-
ger sammen. Det skyldes, at nervesystemet kon-
stant sørger for at dirigere vores bevægelser, så vi 
ikke kommer i vejen for os selv og falder over vores 
egne ben.  

Dirigeringen af kroppen sker i høj grad i ryg-
marven, som er den del af nervesystemet, der lig-
ger beskyttet af vores rygsøjle og sender nerver ud 

i kroppen for at kontrollere musklerne. I rygmar-
ven forbindes og organiseres signalerne fra hjernen 
og fra kroppen, og det koordinerer alt fra vores fri-
villige bevægelser som løb og gang til de mere ube-
vidste og livsnødvendige bevægelser knyttet til fx 
puls og fordøjelse. Rygmarven modtager konstant 
signaler fra selv de fj erneste hjørner af vores orga-
nisme og udsender hele tiden signaler, der fortæller 
vores muskler, hvordan de skal forholde sig til den 
situation, kroppen befi nder sig i. Vores krop er altid 
strengt koordineret og reguleret, og der er aldrig 
bare en enkelt muskel i spil.

I rygmarven bliver nervecellerne, neuronerne, 

Grønt lys på 
   kroppens dirigent

Indenfor det seneste årti er forskerne blevet opmærksomme på, 
at en tidligere upåagtet celletype – kaldet astrocytter – kan spille 
en væsentlig rolle i koordineringen af nervesignalerne i kroppen. 
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En overset stjerne i hjernen
Astrocytter er små stjerneformede celler i hjernen, som i 

mange år har været ignoreret, når talen faldt på hjernens 

signalering (på græsk astron: stjerne, cyte: celle). 

Der er lige så mange astrocytter, som der er neuroner i den 

menneskelige hjerne, men de kan ikke ligesom neuroner 

sende elektriske signaler til hinanden. Derfor er de blevet 

anset for at være støtteceller, der rydder op efter neuronerne 

og fodrer dem med næringsstoffer fra lagre, som neuronerne 

ikke selv indeholder. Men i begyndelsen af det nye årtusind 

begyndte der at dukke publikationer op i de videnskabelige 

tidsskrifter, som beskrev calciumbølger i og mellem astrocyt-

ter, som tydede på, at astrocytterne signalerede ved hjælp af 

kemi. En af grundene til, at man ikke tidligere havde opdaget 

disse calciumbølger var, at man ikke havde haft redskaberne 

til at måle så små ændringer i calciumkoncentrationen i cel-

ler. Men opfi ndelsen af et nyt og meget effektivt mikroskop, 

et såkaldt to-foton-mikroskop, gjorde det muligt for forskere 

at se disse calciumbølger i astrocytterne. 

Med dette nye redskab kunne forskere begynde at udfordre 

tankesættet, der dikterer, at kun neuroner bestemmer hjer-

nens signaler. Efterhånden som mikroskopet udbredes i labo-

ratorier over hele verden dukker mere og mere forskning i 

astrocytter op. Og det er blevet påvist, at de er involveret i fx 

den måde, vores hukommelse er konstrueret og fungerer på, 

vores søvnmønster og i åndedrættes rytmiske bevægelser.

Neurotransmittere 
fra neuron

Gliotransmittere 
fra astrocyt

Astrocyt

Neuron

Neuron

Illustrationen viser vekselvirkningen mellem neuroner og astrocytter. Astrocyt-

terne har “arme”, der folder sig omkring kontakterne (synapserne) mellem neu-

roner. Neuronerne signalerer til hinanden ved at frigive neurotransmittere (sig-

nalstoffer), der opfanges af receptorer på naboneronen. Disse neurotransmit-

tere opfanges også af astrocytten, hvilket får koncentrationen af calcium i 

astrocytten til at stige. Derved frigiver astrocytten selv 

signalstoffer (gliotransmittere) ind 

i synapsen, som kan hæmme eller 

fremme neuronernes signaler.

 Mikroskopi billede af astrocytter i et udsnit af rygmarven 

fra en mus. Billedet er optaget ved hjælp af et konfokal-

mikroskop. Astrocytterne lyser grønt, fordi de er farvet med 

det fl uorescerende protein GFP.

På billedet ses en enkelt astrocyte-celle groet i en vævskultur 

og farvet ved hjælp af antistoffer (DNA fremstår blåt og mar-

kerer derfor dels astrocyttens cellekerne og dels andre celler 

på billedet). Billedet er optaget med et konfokal-mikroskop. 

Foto: Gerry Shaw
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To-foton-mikroskopi
Med et to-foton mikroskop kan man se både dybere og bedre ind i levende væv, og 

man kan dermed blandt meget andet visualisere astrocytternes calciumsignaler i 

deres eget naturlige miljø. Princippet er, at man farver de celler, man vil undersøge, 

med et fl uorescerende farvestof, der lyser op, når det modtager energi fra fotoner. 

To-foton mikroskopet sender lavenergi-fotoner fra en laser ind i vævet, og kun der, 

hvor to fotoner mødes, samles der nok energi til at farvestoffet i cellerne lyser op. 

På den måde minimeres baggrundsstøjen i forhold til, hvis man bruger højenergi-

fotoner som i normale mikroskoper, og man kan effektivt oplyse et specifi kt sted 

dybt i vævet. Når man undersøger astrocytter, farver man dem med et farvestof, der 

først er følsomt overfor fotonernes energi, når calcium er bundet. Derfor lyser astro-

cytterne kun op, hvis de indeholder en høj calciumkoncentration. 

moduleret, så det rigtige signal kommer ud i krop-
pen. Signalet skal være stærkt nok til at få musk-
lerne til at bevæge sig, men ikke så stærkt, at musk-
lerne bliver overstimuleret. Neuronerne husker også, 
hvilke signaler de har sendt ud og hvilke signa-
ler, de har modtaget. På den måde kan de koordi-
nere signalerne, så når vi bevæger os, er hele vores 
krop med i bevægelsen – både når vi løber, og når 
vi bevæger lillefi ngeren.  

Kemisk kommunikation
I vores laboratorium på Institut for Neurovidenskab 
og Farmakologi på Københavns Universitet prøver vi 
at forstå og undersøge denne modulering. Tidligere 
har man ment, at moduleringen af signalerne mellem 
neuronerne udelukkende er styret af andre neuroner, 
men vi har for nyligt rettet fokus mod en anden cel-
letype i nervesystemet, nemlig astrocytterne. Navnet 
skyldes, at cellerne er stjerneformede, og de er for-
bundet med hinanden i store netværk, der strækker 
sig igennem både hjernen og rygmarven. 

Når neuronerne signalerer til hinanden, sker det 
gennem elektriske impulser, men sådanne impul-
ser kan astrocytterne ikke sende. Til gengæld har 
man for nyligt opdaget, at de kan signalere til hin-
anden kemisk ved at hæve og sænke niveauet af cal-
cium. Dermed skabes calciumbølger, der forplanter 
sig fra en astrocyt til en anden. Man mener, at den 
høje koncentration af calcium medfører, at der fri-
gives små signalmolekyler kaldet gliotransmittere 
fra astrocytten. Disse gliotransmittere kan blandt 
andet påvirke neuronerne, og i rygmarven ser det 
ud som om, at gliotransmittere fra astrocytterne 
kan bestemme, hvor stærkt et signal neuronet sen-
der ud.  

Grønt lys på dirigenten 
I vores forskning har vi fundet ud af, at astrocyt-
terne kan modulere signaler mellem neuroner i ryg-
marven på mus. Først kiggede vi på, hvad der sker, 
når vi forhindrer astrocytterne i at signalere. Det 
kan vi gøre ved at bruge et kemisk stof ved navn 
BAPTA, der opsuger calcium. I vores laboratorium 

kan vi opsuge calcium præcist fra astrocytterne, 
fordi vi arbejder med en gen-modifi ceret mus, hvis 
astrocytter indeholder farvestoff et GFP (Green Flu-
orescence Protein), som lyser grønt i et specielt fl uo-
rescens-mikroskop. På den måde kan vi skelne mel-
lem neuroner og astrocytter og ramme og hindre 
calcium-signalering specifi kt i de grønne astrocyt-
ter. 

Når vi hindrer calcium-signaleringen kan vi se, at 
det øger et neurons signal til et andet neuron. Det 
betyder, at astrocytter hele tiden er involveret i at 
modulere neuronernes signalering, også når krop-
pen er i balance.

Men astrocytter kan også ændre på signaleringen 
som reaktion på, at der sker noget nyt og uven-
tet for kroppen. Det har vi set ved, at astrocytterne 
hæmmer signaleringen, når vi igangsætter calcium-
bølger i astrocytterne. I begge tilfælde er det afsen-
der-neuronets signal, som astrocytter kan påvirke, 
mens astrocytter ikke umiddelbart lader til at 
påvirke den måde, som modtager-neuronet opfat-
ter signalet på. 

Da astrocytterne indgår i store forgrenede netværk, 
som kan nå ud til mange neuroner, er det oplagt at 
forestille sig, at astrocytterne spiller en vigtig rolle 
i den overordnede kontrol af alle de nerveimpulser, 
som rygmarven hele tiden håndterer. 

Vores resultater understøtter den ide. Astrocyt-
terne ser ud til at hjælpe til med både at holde krop-
pen i balance og med at reagere, når der sker noget 
uventet – fx hvis vi træder på et søm og hurtigt skal 
trække den sårede fod tilbage og samtidig blive stå-
ende oprejst ved at kroppen lynhurtigt indstiller sig 
på at stå på et ben.

Det tyder på, at astrocytter bidrager til rygmarvens 
dirigering. Den dirigering, der samler hver enkelt 
lille bevægelse i hver eneste lille muskel i kroppen, 
og ved denne samling og konstante koordinering 
skaber et helt menneske.  

 Forfatteren ved et 

to-foton-mikroskop.
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