
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 23, 2023

Langt fra ligevægt

Brasen, Jens Christian; Olsen, Lars Folke

Published in:
Aktuel Naturvidenskab

Publication date:
2010

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Brasen, J. C., & Olsen, L. F. (2010). Langt fra ligevægt. Aktuel Naturvidenskab, (2), 27-30.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/e1b1693c-bd54-4b9b-9e7b-9f58d9a72324


27
A k t u e l  N a t u r v i d e n s k a b  |  2 |  2 0 1 0

27

Af Jens Christian Brasen og Lars Folke Olsen

stoffer svinger med et bestemt 
mønster, der kan variere fra 
sekunder op til måneder. 

Disse svingninger kaldes i 
fagsproget for “oscillationer”, og 
forskerne forsøger at afdække 
mekanismerne bag dem, og 
hvorfor de er så vigtige for vores 
organisme. 

Livsnødvendige 
calcium-svingninger 
Calcium er et godt eksempel 
på et af disse svingende stof-
fer i vores organisme. Calcium 
er fundamentet i vores skelet 

og tænder primært i form af 
calciumphosphat (Ca3(PO4) 2) 
og calciumkarbonat (CaCO3), 
men calcium spiller også en 
nøglerolle i reguleringen af 
vores celler. Mange processer 
inde i cellerne er afhængige af 
calcium, alt fra hvordan livet 
startes ved befrugtning af et æg, 
over regulering af stofskiftet til, 
om cellen skal leve eller dø. 

Normalt er koncentrationen 
af calcium-ionen, Ca2+, i cellerne 
omkring 100 nM, hvilket sva-
rer til cirka 30.000 frie calcium-
ioner i en enkelt celle. Uden 

for cellen er koncentrationen 
af Ca2+ derimod 10.000 gange 
højere. Denne gradient koster 
det ca. en fjerdedel af en celles 
energi at opretholde. Gradienten 
af calcium kan cellen til enhver 
tid udnytte, så den i løbet af gan-
ske kort tid (under et sekund) 
kan forøge koncentrationen af 
calcium 8 til 10 gange (fi gur 1). 
Dermed kan de processer, der 
kontrolleres af calcium blive akti-
veret meget hurtigt. På samme 
måde kan cellen også pumpe cal-
cium ud igen, så den hurtigt kan 
få stoppet stimuleringen fra cal-

 Langt Langt 
fra fra 
 ligevægt ligevægt
En række vitale processer i vores krop svinger med bestemte mønstre 

frem for blot at være i ligevægt. Forskerne forsøger at forstå, 

hvilken betydning disse svingninger har.

 Normalt tænker vi på vores 
krop som et sted præget af lige-
vægt. F.eks. søger kroppen at 
holde en konstant temperatur 
omkring 37 grader ligesom en 
række andre faktorer såsom 
mængden af sukker og ilt i blo-
det holdes inden for snævre 
rammer. Man taler inden for 
biologien om, at kroppen befi n-
der sig i homøostase. I virkelig-
heden dækker denne tilsynela-
dende stationære tilstand over, 
at mange stoffer i vores krop 
befi nder sig langt fra ligevægt, 
og at koncentrationen af disse 
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Figur 1. Dannelse af et calcium-signal 

Inde i cellens cytoplasma er 
koncentrationen af calcium-
ioner (Ca2+) meget lav mens 
den er høj uden for cellen og 
inde i nogle af cellens orga-
neller, f.eks. endoplasmatisk 
reticulum. 

Når cellen bliver stimuleret 
via et signal kan den åbne for 
specielle calcium-kanaler, så 
Ca2+ strømmer ind i cellen 
både udefra og fra cellens orga-
neller (B). 

Kort efter, at koncentratio-
nen af calcium er steget, vil 
nogle proteiner (vist med blåt) 
begynde at pumpe calcium ud 
af cellen igen, så koncentratio-
nen hurtigt falder (C). 

Reguleringen imellem hvor-
dan calcium kommer ind i cel-
len og hvordan det pumpes ud 
gør, at calcium kan bringes til 
at oscillere. 

Calcium ioner

signal

Ionkanaler/pumper

A

B

C

Celleorganel

Figur 2. Mange celler som f.eks, 
leverceller kan nemt stimuleres til at 
danne calcium-oscillationer. Her er 
en levercelle blevet stimuleret med 
hormonet phenylephrin, men oscil-
lationerne kan også induceres med 
mange andre stoffer.

cium. Men hvordan kan en celle 
kontrollere, at nogle calcium 

-afhængige processer sættes i gang, 
mens andre forbliver passive? 

En af måderne er ved at sende 
pulser af calcium ind i cel-
len, så koncentrationen af cal-
cium i cellen oscillerer (fi gur 2). 
Tiden imellem pulserne kaldes 
for perioden af oscillationerne 
og den kan variere mellem et 
sekund og op til minutter. Det 
er perioden af oscillationerne 
og deres amplitude (den mak-
simale calcium-koncentration), 
der bestemmer hvilke processer 
der aktiveres. En af de mange 
hundrede af processer, der sty-
res af calcium-oscillationerne, 
er udskillelse af insulin fra de 
såkaldte betaceller i bugspytkirt-
len til blodet (fi gur 3). 

Calcium styrer frigivelsen 
af insulin
Insulin er et lille protein, der 
cirkulerer i blodbanen og sørger 
for, at sukker optages i muskler 
og i fedtvæv. Insulinet binder 
sig til særlige proteiner på celler-
nes membran og sætter derved 
gang i nogle processer, så der 
bliver transporteret mere sukker 
ind i cellerne og væk fra blodet. 
Dermed er insulin med til at 
regulere koncentrationen af suk-
ker i blodet.

Mængden af insulin i vores 
blod er koblet til calcium-oscil-
lationer i bugspytkirtlens beta-
celler. Det har vist sig, at insulin 
ikke udskilles med en konstant 
hastighed fra beta cellerne, men 
i pulser. Inde i beta-cellerne 
fi ndes en masse små blærer 

Calcium-oscillationer i en levercelle

A

Glucose

Beta celle
Vesikel

Figur 3. Insulin bliver udskilt fra betacellerne i bugspytkirtlen. Når glukose-koncentrationen i blodet stiger, vil der blive nedbrudt mere glukose i glyko-
lysen. Når glykolysen nedbryder mere glukose er det et signal til cellen om, at der skal lukkes calcium (Ca2+) ind i cellen. Inde i cellen er insulin (orange 
cirkler) pakket ind i nogle vesikler, og når calciumkoncentrationen stiger vil vesiklerne fusionere med membranen, så insulin bliver frigivet til blodet. I 
betaceller oscillerer nedbrydningen af glukose, og det fører til, at calcium også oscillerer. Fordi calcium oscillerer, vil insulin også blive udskilt i pulser. 

B
Calcium ioner

C

Insulin

B I O K E M I
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(vesikler), der indeholder insu-
lin. Når koncentrationen af 
calcium-ioner i cellen stiger, vil 
vesiklerne fusionere med cel-
lens membran så indholdet 
inklusiv insulin tømmes ud i 
blodet (fi gur 3). Dette foregår 
ikke kontinuerligt, men i pulser 
i takt med calcium-oscillatio-
nerne. Når der er brug for eks-
tra insulin i blodet – som efter 
et måltid – sættes frekvensen af 
calcium-oscillationerne op, så 
der hyppigere tømmes insulin 
ud i blodet, hvorved mængden 
af insulin vil stige. Den pulse-
rende udskillelse af insulin vil 
potentielt kunne påvirke andre 
processer i kroppen, for eksem-
pel stofskiftet i lever, muskler 
og fedtvæv. Selv om funktionen 
af en pulserende udskillelse af 
insulin ikke kendes er det inte-
ressant at notere sig, at disse 
oscillationer ophører hos patien-
ter med type 2 diabets.

Svingninger i glykolysen
I betacellerne styres frigivelsen 
af insulin altså af oscillationer 
i koncentrationen af calcium-
ioner, men oscillationerne i 
calcium-koncentrationen sty-
res selv af oscillationer i den 
såkaldte glykolyse (boks 1 og 
fi gur 4). Glykolysen er en beteg-
nelse for nedbrydningen af 
glukose (druesukker) til nogle 
mindre bestanddele, der videre 
kan omsættes i cellen (se boks 
1). At glykolysen oscillerer bety-
der, at glukose ikke omsættes 
med konstant hastighed, men 
med en varierende hastighed 
(fi gur 4). I forskellige organis-
mer er måden hvorpå glukose 
nedbrydes meget ens, så der er 
næsten ingen forskel på glyko-
lysen i bagergær (Saccharomyces 
cerevisiae) og i betaceller. I gær-
cellerne ses også oscillationer 
i glykolysen. Man kan derfor 
med fordel studere glykolysen i 
gær, da gærceller er nemmere at 
arbejde med end f.eks. bugspyt-
kirtlen fra en mus, og man der-
med samtidig undgår brugen af 
forsøgsdyr. 

Der fi ndes ikke nogen præcis 
forklaring på, hvorfor glykolysen 
oscillerer, men der fi ndes mange 
gode teorier. En af disse siger, 
at oscillationerne opstår, fordi 
mange af reaktionerne i glykoly-

sen bliver hæmmet af deres pro-
dukter og andre stoffer i cellen. 
En anden hypotese baseres på, at 
glykolysen er en såkaldt autoka-
talytisk reaktion, hvilket vil sige, 
at processen katalyserer sig selv 
(boks 2, næste side). Et af formå-
lene med glykolysen er at produ-
cere det energirige molekyle ATP, 
der er cellens universelle ener-
gikilde. Men samtidig skal der 
også bruges ATP for at kunne 
sætte gang i nedbrydningen af 
glukose. Der dannes dog mere 
ATP end der forbruges, hvor-
for processen er autokatalytisk.  
Denne autokatalytiske egenskab 
kan i princippet også forklare, 
hvorfor glykolysen oscillerer.

Systembiologien kommer 
til hjælp
Svingningerne i glykolysen og 
i calcium-ioner forekommer i 
mange slags celler udover gær-
celler og betaceller. På grund 
af kompleksiteten i glykolyti-
ske oscillationer og deres store 
udbredelse er der mange, der 
har interesseret sig for dem, 
men man er først begyndt at 
forstå dem i det forgangne 
årti. Oscillationer forekommer 
også i mange andre processer i 
vores krop, blandt andet i vores 
immunsystem, i muskler, og i 
hormonsystemer. Men hvor-
når er oscillationerne opstået i 
vores evolutionære historie, og 

hvorfor er de så vigtige?
Svaret på disse spørgsmål ken-

der vi endnu ikke. Og vi kender 
kun den fysiologiske betydning 
af få af kroppens mange oscille-
rende processer. Vi ved f.eks., at 
hjertets rytmiske sammentræk-
ning skyldes, at hjertet funge-
rer som en pumpe, der pumper 
blodet rundt i kroppen, men 
de fl este oscillerende processers 
funktion er stadig ukendt. For 
at kunne besvare spørgsmålet 
om, hvordan oscillationerne 
opstår, og hvad de betyder for 
vores krop, er det vigtigt at pro-
cesserne bag oscillationerne er 
velbeskrevne, samt at koblingen 
til andre processer også kendes.

Glykolyse 
Boks 1. Udtrykket glykolyse kommer fra græsk og refererer 
til, at sukker (glycos=sødt) nedbrydes (lysis). I glykolysen split-
tes sukkeret glukose (også kendt som druesukker) til stoffet 
pyruvat, som så kan omsættes videre. I de fl este fl ercellede 
organismer vil pyruvat, hvis der er ilt til stede, blive omdannet 
til kuldioxid, men i en hårdt arbejdende muskel vil pyruvat 
omdannes til laktat. Hvis en gærcelle mangler ilt, vil den 
begynde at omsætte pyruvat til ethanol i stedet for laktat. 

Glykolysen kan beskrives som en såkaldt autokatalytisk 
reaktion – dvs. en reaktion, hvor produktet har indfl ydelse på 
sin egen dannelse.

På fi guren ses en skematisk oversigt af glykolysen, hvor 
vi har fremhævet nogle af reaktionerne. Til at starte med 
reagerer glukose med ATP, så glukose bliver aktiveret og kan 
spaltes i to dele. De to dele bliver oxideret, hvorved NADH 
bliver dannet og endeligt høstes energien i fl ere reaktionstrin 
i form af ATP. 

Produktet pyruvat kan nu blive omsat på fl ere forskellige 
måder til blandt andet laktat eller ethanol. NADH er fl uoresce-
rende, og derfor kan oscillationer i glykolysen måles ved at 
måle fl uorescensen af NADH.

Glukose

2 x glyceraldehyd 3-fosfat

2 x ATP

2 x ADP

2 x NADH

2 x NAD+

4 x ADP

4 x ATP

2 x pyruvat

2 x Laktat / 2 x Ethanol + CO2

2 x NADH

2 x NAD+

Figur 4. Et forsøg med gærceller, hvor vi 
har fået gærens glykolyse til at oscillere. 
Vi måler svingningerne ved at måle på 
fl uorescensen af NADH. Vi starter med 
at tilsætte glukose, som gæren begynder at 
omsætte til ethanol og kuldioxid. Derefter 
tilsættes cyanid, således at gæren stopper 
med at forbruge ilt, og kort tid efter star-
ter oscillationerne. 

Oscillationer i glykolysen

B I O K E M I
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I erkendelse af, at biologiske 
processer sjældent kan undersøges 
isoleret fra det system, de er en 
del af, er der de senere år udvik-
let en gren af biologien kaldet 
systembiologi. Inden for system-
biologien er der meget fokus på 
at kombinere eksperimentelle 
målinger med teoretiske metoder, 
og der er udviklet en række nye 
redskaber, teorier og arbejdsmeto-
der, der gør det muligt at under-
søge komplekse biologiske syste-
mer med mange variable. Mens 
matematiske modeller gennem 
årene har fundet udbredt anven-
delse inden for fysik, meteoro-
logi, geologi, geografi  og senest 
inden for økonomi, er potentialet 
endnu ikke fuldt udnyttet inden 
for biologi og medicin. Det søger 
man nu at rette op på inden for 
systembiologien – bl.a. ved at 
forsøge at opstille en matematisk 
model for glykolysen.

Matematisk model af 
glykolysen
Fordi biologiske systemer bl.a. 
glykolysen består af mange 
koblede reaktioner, hvor en del 
af stofferne regulerer reaktio-
ner, de ikke selv indgår i, kan 
systemet være svært at overskue. 
Ved at opstille en matematisk 
model af glykolysen kan man 
undersøge den og andre cel-
lulære processer med en ana-
lytisk tilgang, og på den måde 
formulere sine hypoteser helt 
præcist i form af matematiske 
ligninger. Modellen, som vil 
indeholde al relevant viden om 
systemet, kan nu sige noget om 
systemets centrale egenskaber. 
Kardinaltesten af en model er, 
om den kan forudsige en opfør-
sel eller et resultat, der ikke som 
udgangspunkt var kendt, da 
modellen blev konstrueret. Fra 
vejrudsigten, som er modelba-

seret, er vi alle bekendt med, at 
modellen ofte kan forudsige 
vejret nogle få dage ud i frem-
tiden. På samme måde kan en 
model af glykolysen bruges 
til at forudsige, hvordan for 
eksempel insulinudskillelsen 
vil ændre sig, hvis glukose-kon-
centrationen stiger eller hvis et 
enzym bliver hæmmet. 

Med en model vil det være 
muligt at komme mekanis-
merne bag oscillationerne nær-
mere, og med en model kan 
interaktioner med resten af 
organismen også undersøges og 
forudsiges. Det kan være med 
til at forklare hvad oscillatio-
nerne betyder for vores krop, og 
i tilfælde af at de svigter som 
følge af en sygdom, kan en 
model også være med til at for-
udsige, hvilke typer medicin der 
måske vil kunne genstarte oscil-
lationerne.

Gennem de sidste 25 år har 
der været fl ere forsøg på at 
opstille en realistisk matematisk 
model af glykolysen, men ingen 
af disse forsøg er lykkedes helt. 
Gang på gang er der dukket nye 
eksperimentelle fund op, der 
har væltet de tidligere model-
ler, men som samtidig også har 
været med til drive udviklingen 
af nye modeller og efterfølgende 
fl ere nye forsøg. 

I vores undersøgelser af bl.a. 
glykolysen i gær arbejder vi dels 
med eksperimentelle undersø-
gelser og dels med at indbygge 
de eksperimentelle fund i de 
matematiske modeller. Med 
modellen i hånden kan vi stille 
nogle meget præcise spørgsmål 
og derefter teste dem direkte 
i laboratoriet. Det gør model-
len til et fantastisk værktøj, som 
samtidig kan bruges til besvare 
overordnede spørgsmål, der 
ligger inden for rammerne af 
modellen. Et af de spørgsmål, 
som vi mener kan besvares med 
undersøgelser af matemati-
ske modeller af glykolysen, er: 
Hvorfor oscillerer glykolysen i 
normale personer, men ikke i 
personer med type 2 diabetes, 
og hvordan kan svaret på dette 
spørgsmål udnyttes i eventuelle 
nye behandlingsformer af et af 
denne sygdom, der i dag ram-
mer millioner af mennesker i 
den vestlige verden? 

Om forfatterne

Autokatalytiske reaktioner
Boks 2. En autokatalytisk reaktion er karakteriseret ved, at produktet 
har indfl ydelse på sin egen dannelse. Et eksempel på en autokataly-
tisk reaktion er:

S +X → 2 X
X → Y

Reaktioner af denne type kan nemt konstrueres syntetisk i et kemi-
laboratorium, men de fi ndes også mange steder i biologien. Nogle 
enzymer i tarmen dannes i en autokatalytisk proces, og glykolysen kan 
også beskrives som værende autokatalytisk (se boks 1). Siden 1914 
har det været kendt, at reaktioner, der er autokatalytiske, kan oscillere.

Udskillelsen af insulin efter et måltid sker i pulser – forskerne ved ikke hvorfor.
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