
Vores cellers saltbalance 

 Seniorforsker i molekylærbiologi Hanne Poulsen,  
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet 

TIRSDAG, DEN 8. NOVEMBER 2016 KLOKKEN 18:45  (streamet, gratis) 
FFV’S MØDELOKALE, GRØNNEGADE 69, FAABORG 

 

FAABORG FOLKEUNIVERSITET 
Morten Gjeddebæk, faaborgfolkeuni@gmail.com, 

www.faaborgfolkeuni.dk 
 

Danskere spiser rigeligt salt hver dag. Det får vores mad til at smage bedre. Når mennesker og 
andre dyr er så glade for salt, skyldes det at vores kroppe og celler er afhængige af det. 
Køkkenbordssalt består af natrium- og klorid-ioner; vores celler sorterer ionerne. Vores celler kan 
udnytte ubalance i de elektrisk ladede ioner til forskellige opgaver. Ioner danner grundlaget for at 
vores nerveceller kan sende de signaler der bliver til vores sansninger og tanker, for at hjertet kan 
slå og for at sædcellen kan svømme hen til ægget. Fordi ionbalancen i vores celler er så vigtig, kan 
det føre til sygdom hvis balancen påvirkes af en arvelig gen-defekt. Og når fx skorpionen og 
fingerbølplanten er så farlige for os, er det netop fordi de begge har udviklet giftstoffer der ændrer 
ionbalancen. Senest har forskning i mus vist at ionbalancen i hjernen er den afgørende kontakt der 

styrer om vi sover eller er vågne. 
 
Den primære ion-sorteringsmaskine i kroppen er natrium-
kalium-pumpen i cellernes membraner som første gang 
blev beskrevet af den aarhusianske forsker Jens Christian 
Skou i 1957. Det fik han i 1997 Nobelprisen for, og her 
snart 60 år efter opdagelsen er pumpen stadig et aktivt 
forskningsfelt. De seneste ti år er vi både begyndt at få en 
detaljeret forståelse af hvordan pumpen virker som en 
nanomaskine, og vi har opdaget at fejl i den kan give 
forskellige sjældne sygdomme.  
  

Umodne æg – kaldet oocytter – er velegnet til eksperimenter 
med cellemembraner. Her ses umodne æg som netop er 
opereret ud af en frø. De største, ca. 1,2 mm i diameter, og 
flotteste æg vælges til eksperimenterne. Inden skal de hinder, 
som æggene er pakket ind i, fjernes. To skarpe glaselektroder er 
stukket ind i et umodent æg som ligger nede i plastikklodsen. 
Med sølvelektroder kan aarhusforskerne måle og kontrollere den 
elektriske strøm over æggets cellemembran. Gennem den lille 
slange til venstre tilføres og fjernes stoffer som bruges i 
eksperimenter med cellemembranen.  

Ved hjælp af de lange, tynde ekstensioner sender og modtager 
nervecellen beskeder, her illustreret som lysglimt, i et netværk med 
andre nerveceller. Nervecellen kan sende et signal hurtigt videre, 
fordi den på tusindedele af et sekund kan åbne kanaler så der 
strømmer ioner ind. 
 
 
Bakterier er enkelte celler. Mycoplasma 

mycoides, har yderst nogle lange sukkerkæder som sidder fast i 
membranen. I membranen, den lysegrønne hinde, sidder proteiner 
(de mørkegrønne korn) som gør det muligt for cellen at optage og 
afgive molekyler og ioner. 
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