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Bio-fysik

Af Christa Trandum, Peter
Westh, Kent Jørgensen og
Ole G. Mouritsen

Hvordan virker bedøvel-
sesmidler på celle-
niveau? Det ved vi for-
bavsende lidt om på
trods af, at vi bruger
midlerne næsten hver
dag. På DTU prøver man
at kortlægge nogle af
mekanismerne.

Bevidsthed og hukommelse
er begreber, som er nært
knyttet til hinanden og

som har optaget filosoffer, vi-
denskabsmænd og lægmand i
århundrede. Hvem har således
ikke af og til ønsket sig at
kunne huske lidt bedre eller
måske bare at kunne holde ho-
vedet klart? Men hvordan bærer
vi os egentlig ad med at huske
f.eks. beskeder, salmevers eller
fysiske formler, og hvorfor kan
vi nogle gange ikke engang hu-
ske de mest elementære ting?

Lad det være sagt med det
samme – det er ikke målet med
denne artikel at give svaret på
disse store spørgsmål! Imidler-
tid er det sjovt, at mennesket, i
lyset af denne manglende for-
ståelse af sin egen bevidsthed,
ligeså længe har benyttet sig af
alkohol og andre rusmidler til
at påvirke bevistheden. Det

gælder lige fra brugen af en
ordentlig tår bedøvende whisky
til patienten før en operation,
som vi kender det fra utallige
sørøver og cowboy-film, til de
såkaldte ”bevidsthedsudvi-
dende” stoffer, som var popu-
lære blandt hippierne i 60’erne
og 70’erne.

Også i vores moderne sam-
fund har anæstetika (bedøvel-
sesmidler) til dels indtaget en
naturlig plads. Læger og tand-
læger benytter rutinemæssigt
anæstetika til kortvarigt at fra-
røve deres patienter bevistheden
før en operation, og de fleste
voksne mennesker kan for-
mentlig nikke genkendende til
det faktum, at indtagelse af for
meget alkohol ledsages af en
række fysiske effekter; det være
sig nedsat følsomhed over for
sansepåvirkninger (så som
smags- og lugtesans), nedsat

hukommelse eller reduceret
reaktionshastighed.

På den baggrund er det der-
for overraskende for mange, at
de grundlæggende molekylære
mekanismer bag alkohols
(ethanol) og generelle anæste-
tikas biologiske effekt ikke er
kendt. Doseringen af bedøvel-
sesmidler hos lægen og tandlæ-
gen er i stor udstrækning base-
ret på nogle få, empiriske ob-
servationer, og forskningen
inden for dette område er der-
for stadigvæk i dag, på tærske-
len til det 21. århundrede,
spredt og uden noget egentligt
teoretisk grundlag.

Hvilke stoffer er gode
bedøvelsesmidler?
Anæstesiologi er videnskaben,
der beskæftiger sig med bedø-
velsesmidler og deres effekt på
kroppen. Man skelner mellem

Alkohol og anæstesi

Figur 1. Lattergas blev første gang anvendt som bedøvelsesmiddel i midten af forrige århundrede. Imidlertid havde
den engelske kemiker Humphry Davy allerede i begyndelsen af 1800-tallet gjort lattergas eller dinitrogen-oxid kendt
som rusmiddel. Blandt borgerskabet i London var såkaldte “Inhalations parties“ på denne tid populære.
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to typer anæstetika; lokale
anæstetika, der som navnet
antyder, virker lokalt (det vil
hyppigst være den form for
bedøvelse ens tandlæge benyt-
ter), og generelle anæstetika,
herunder alkohol, som virker
uspecifikt på hele centralnerve-
systemet. Selvom effekten af
alkohol og generelle anæstetika
på centralnervesystemet er vel-
kendt, er moderne anæstesio-
logi baseret på nogle få mar-
kante eksperimentelle observa-
tioner. Blandt disse anses den
såkaldte Meyer-Overton korrela-
tion, der stammer fra omkring
århundredeskiftet, for at være af
fremtrædende betydning.

Meyer og Overton opda-
gede, at der er en sammenhæng
mellem en kemisk forbindelses
opløselighed i olie og dens
styrke som bedøvelsesmiddel; jo
mere olie-opløselig en kemisk
forbindelse er, jo bedre virker
den som bedøvelsesmiddel. Et
fælles kemisk træk for den
gruppe forbindelser, der under
ét kaldes generelle anæstetika,
er da også, at de alle er hydro-
fobe eller indeholder hydrofobe
grupper, som er opløselige i olie

men næsten uopløselige i vand
(hydrofob = vandskyende). Her
ud over har generelle anæstetika
ikke mange fællesstræk; kemisk
set udgør de en strukturelt me-
get forskelligartet gruppe, der
omfatter så forskellige moleky-
ler som alkoholer, ethere, halo-
generede alkaner (lattergas) og
de tungere ædelgasser.

Sammenhængen mellem et
stofs opløselighed i olie og dets

styrke som bedøvelsesmiddel
ledte naturligt til den anta-
gelse, at effekten af alkohol
og anæstetika induceres via

påvirkning af cellemembranen.
Årsagen til dette skal findes i
cellemembranens opbygning.

Cellemembranen
Alle celler er omgivet af en
cellemembran, der afgrænser
cellens indre med dens livs-
processer fra dens omgivelser.
Membranen består af et dob-
beltlag af lipider dvs. fedtstoffer,
i hvilke en række proteinmole-
kyler er indlejret. Lipiderne har
en hydrofil (vandopløselig)
ende, der vender ud mod om-
givelserne og en hydrofob (vand-
skyende) ende, som vender
mod det andet lipidlag  (se fi-
gur 3).

Dette  lipiddobbeltlag udgør
et centralt element i alle celle-
membraner og har først og
fremmest som funktion at
danne en permeabilitetsbarriere
mellem cellens indre og dens
omgivelser. Lipiddobbeltlaget
forhindrer således vandop-
løselige molekyler i uden videre
at komme gennem membra-
nen, mens mere specielle mem-
branrelaterede funktioner, som
transport af ioner og større mo-
lekyler over cellemembranen,
varetages af membranpro-
teinerne.

Da alkoholer og generelle
anæstetika, som nævnt ovenfor,
er helt eller delvis vand-uop-
løselige, udgør den hydrofobe
del af lipiddobbeltlaget et godt
opløsningsmiddel for disse stof-
fer. Sammenholdt med Meyer-
Overton korrelationen er be-

stemmelsen af såkaldte for-
delingskoefficienter, der er et
mål for fordelingen af et givent
anæstetika mellem vandfasen
og lipiddobbeltlaget derfor en
vigtig parameter inden for anæ-
stesi-forskningen (se boks).

Mulige mekanismer
På trods af at lægevidenskaben
altså i næsten 100 år har draget
nytte af Meyer og Overtons
observation, når en patient skal
bringes i narkose, er man i dag
ikke kommet meget tættere på
gåden om, hvordan bedøvelses-
midler virker på et molekylært
niveau. Ud over antagelsen om,
at cellemembranen er central
for bedøvelsesprocessen, deler
forskningen inden for området
sig i to hovedteorier;

generel anæstesi indtræder
som en følge af, at
anæstetika bindes direkte til

Figur 3. Fosfolipidmolekyle (a) og nogle af de lipidagregater (b-c), der dannes
i vand. Fosfolipid med vandopløseligt hovede og olieopløselig hale i form af to
kulbrintekæder. (b): Lipiddobbeltlag. (c): Lukket lipiddobbeltlag (her vist i
tværsnit) – også kaldet en vesikel eller et liposom.

Figur 2.Skematisk billede af et tværsnit gennem en biologisk celle.

Meyer-Overton
korrelationen

vand
A

lipid
A

P X

X
K �

Den simpleste og hyppigst benyttede
model anæstesiologer, molekylær-
biologer og biofysikere bruger, når
de studerer og diskuterer veksel-
virkningen mellem alkohol eller
anæstetika og membraner er base-
ret på Meyer-Overton korrelationen.
Det er en model, som antager, at
alkoholmolekylerne eller anæste-
tikummolekylerne kun kan fore-
komme i to tilstande, opløst i mem-
branen eller opløst i det vand, der
omgiver membranen. Denne forde-
ling af alkoholmolekyler eller
anæstesimolekyler mellem de to fa-
ser kaldes fordelingskoefficienten
eller partitioningkoefficienten, og ud-
trykkes som:

hvor Xlipid og Xvand angiver mol-
brøken af alkohol i henholdsvis lipid
og vand. Fordelingskoefficienten er
specifik for det enkelte anæstetikum.

Et eksempel på brugen af fordelings-
koefficienter kan man få i Sundheds-
styrelsens folder ”Fakta om Alkohol”,
som man kan få på apotekerne. Her
kan man læse, at kvinder ikke kan
tåle at drikke så meget som mænd,
selv når de vejer præcist det samme.
Det skyldes, at mænd indeholder
mere vand end kvinder – i gennem-
snit 68% mod 55%.

Fra Molecular Biology of the Cell, 3rd ed. by Bruce Alberts et. al., 1994.
Gengivet med tilladelse fra Garland Publishing Inc., New York, US.
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Figur 4. Graf, der viser bindingen af ethanol til en lipidmembran.
Lipidmembranen består enten af kun en standardlipidtype eller af en
blanding af standardlipidet og cholesterol eller standardlipidet
og glykolipider (glykolipider = lipider med sukkergrupper, f.eks.
gangliosid eller sphingomyelin). Af figuren ses det, at varmetoningen stiger,
når der er glycolipider i indbygget i membranen, svarende til at mere alkohol
bindes.Omvendt ses det, at tilstedeværelsen cholesterol reducerer
varmetoningen.

specifikke receptorer på ion-
transportkanalerne i nerve-
membranen, eller

som følge af indirekte (uspe-
cifik) binding til lipiddob-
beltlaget. Herved induceres
ændringer i lipidlagets fysi-
ske egenskaber, som igen vil
påvirke membranbundne
proteiners egenskaber.

Forskellige eksperimentelle ob-
servationer har skiftevis givet
støttet til henholdsvis den ene
og den anden teori. På den ene
side har det faktum, at forskel-
lige stereoisomere af et molekyle
har forskellig styrke som bedø-
velsesmiddel (stereoisomeri =
molekyler med samme empiri-
ske formel og samme konfigu-
ration men med forskellig rum-
lig onformation), været et
stærkt argument for, at der fin-
des bindingssteder direkte på
membranbundne proteiner. På
den anden side har strukturelle
undersøgelser og teoretiske be-
regninger været til stor støtte
for teorien om indirekte bin-
ding.

Disse forsøg har vist, at alko-
hol og anæstetika ændrer må-
den, hvorpå lipidmolekylerne i
membranen pakkes og dermed
den molekylære orden af lipid-
molekylernes oliekæder. Dette
får funktionel betydning for
membranen, idet aktiviteten af
membranbundne proteiner og
enzymer påvirkes af lipidmem-
branens strukturelle opførsel.

Biomembrangruppen på DTU
Biomembrangruppen på  Insti-
tut for Kemi på Danmarks Tek-
niske Universitet beskæftiger sig

for vekselvirkningen mellem
alkohol og lipidmembranen,
herunder bl.a. hvilken betyd-
ning lipidkompositionen har
for bindingen af alkohol til
membranen og, hvorledes bin-
dingen afhænger af temperatur
og tryk.

Interessen for disse proble-
mer har udspring i en række
såkaldte in vivo observationer,
og selvom der er langt fra vores
simple modelsystemer til en
aktiv nervecelle, så er målet
med vores forskning at lægge
nogle små brikker i det pusle-
spil, der en dag måske vil give
os forklaringen på, hvorfor vi
bliver fulde (eller kan bedøves).

Lipidkompositionen
En vigtig observation er rappor-
teret fra forsøg med levende
mus, der har indtaget alkohol
over længere tid. Lipid-
sammensætningen i nerve-
cellerne hos disse mus var æn-
dret i forhold til reference-
gruppen; i særdeleshed var
mængden af kolesterol i cellerne
øget, ligesom musene udviste
en vis tolerence over for alko-
hol. Omvendt er det blevet
konstateret, at mus, der er ble-
vet fodret med en kost specielt
rig på en bestemt type glyko-
lipider, kaldet gangliosider, er
usædvanligt følsomme over for
alkohol.

For at opnå bedre forståelse
for forbindelsen mellem
lipidsammensætningen i cel-
lerne og følsomhed overfor al-
kohol, har vi på Danmarks Tek-
niske Universitet brugt termo-
dynamiske metoder til at un-
dersøge, hvorledes ethanol bin-
des til lipidmembraner med
forskellig sammensætning. Til
forsøgene brugte vi som stan-
dard en simpel lipidmembran
med kun en slags lipid og
lipidmembraner, som ud over
at indeholde vores standard,
også indeholdt kolesterol eller
glykolipider.

Vores forsøg, som er illustre-
ret i figur 4, viser at der bindes
ca. 3 gange så meget ethanol til
en membran uden kolesterol
som til en kolesterolholdig
membran, mens bindingen af
ethanol til membraner, som
indeholder glykolipider 3-dob-
ledes i forhold til vores stan-

bredt med både eksperimentelle
og teoretiske undersøgelser af
lipider, lipidmembraner og
membranproteiners strukturelle
og funktionelle opførsel, herun-
der bl.a. også, hvorledes alko-
holer og universelle anæstetika
vekselvirker med lipidmem-
braner.

Udgangspunktet for det eks-
perimentelle arbejde med alko-

hol og anæstetika er meget
simple modelsystemer af den
biologiske membran, såkaldte
liposomer eller vesikler, der nemt
og hurtigt kan fremstilles i la-
boratoriet ved simpelhen at
tilsætte vand til lipider. Fokus
for vores forskning er i hoved-
træk rettet mod at opnå forstå-
else for, hvilken rolle membran-
ens fysiske egenskaber spiller

methanol (mol/kg H2O)
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Figur 5. Fordelingskoefficientsmodel.  Alkohol-
molekylerne er illustreret med grønt.

De kan være opløst enten i lipiddobbeltlaget
eller i vand.

Monolagene i
lipid-dobbeltlaget

Hydrofob-kerne:
3,5 - 4,0 mm

Hydrofile hovedgrupper
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Flere oplysninger
www.eb.com (Encyclopædia
Britainnca) De har en meget over-
skuelig og grundig gennemgang af
anæstetika. Man kan søge under
„anesthesia“.

http://esg-www.mit.edu:8001/
    esgbio/cb/cbdir.html
som er en on-line cellebiologi
tekstbog med mange gode illustra-
tioner.

dard. Med andre ord, kolesterol
”forsegler” membranen, således
at alkoholmolekyler ikke kan
trænge ind i membranen, mens
glykolipiderne synes at gøre
membranen mere tilgængelig
for ethanol. Sammenhængen
mellem mængden af ethanol i
membranen og effekten af alko-

Figur 6. Isotermt titrerings-
kalorimeter, som bruges til at måle
bindingen af alkohol til lipid-
membraner. Ved hjælp af en injek-
tionssprøjte kan meget nøjagtige
mængder alkohol doseres til en
liposomopløsning.

Kalorimeteret registrer den varme-
ændring, som associationen mellem
ethanol og membranen forårsager.
Denne varme er et mål for antallet
af alkoholmolekyler, der bindes til
liposomet. Et titreringskalorimeter af
typen vist på billedet kan måle
varmeændringer i størrelsesordenen
10 -7 °C (10 i minus syvende).

hol viser sig altså her at følge
nøjagtigt det mønster Meyer-
Overton korrelationen forudsi-
ger, nemlig at jo mere alkohol
membranen kan optage jo stær-
kere er effekten som rusmiddel.
Det traditionelle syn på lipid-
membranen, som blot at være
et solvent for membranpro-

teiner og ionkanaler tyder
derfor på at være for snæver,
og selv små justeringer i mem-
branens lipidsammensætning
kan have stor fysiologisk
betydning.
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For omkring 55 millioner år
siden var verden befolket med
pattedyr – men disse var vel at
mærke meget forskellige fra
nutidens pattedyr. Men på
dette tidspunkt bredte en vifte
af nye, moderne former sig,
som vi i dag finder som fossiler
i de geologiske lag – bl.a. Nord-
amerika. De geologiske lag bæ-
rer vidensbyrd om, at tiden for
55 millioner år siden var præget
af en global opvarmning. Over-
gangen fra de “gamle” til de
moderne former for pattedyr er
blevet tolket som et resultat af
denne ekstraordinære globale
opvarmning. Således har op-
varmningen muliggjort, at de
moderne pattedyr, som måske
allerede var udviklet i områder i
Asien, kunne brede marchere
henover hidtil polare egne for
at overtage scenen fra de
“arkæiske” pattedyr i Nordame-
rika.

Den store Methan-bøvs
Årsagen til den ekstraordinære
opvarmning skal måske findes
under havbunden. Flere for-
skere har foreslået, at enorme
mængder methan frigivet fra
havbunden har været årsagen til
den globale opvarmning.
Denne teori kendes også som
teorien om den store Methan-
bøvs. Den australske paleo-
oceanograf Gerald Dickens har
på baggrund af vidnesbyrd fra
havbunds-sedimenter opstillet
et scanarie for, hvad der skete.
Hans teori er, at der, som det er
tilfældet i dag, for 55 millioner
år siden var dannet i omegnen
af 15.000 milliarder (1012) tons
methan-hydrat – en kombina-
tion af is og methan – under
havbunden. Methanen dannes
af mikroorgansimer, som fri-
giver methan ved omsætning af
organisk materiale. På et tids-
punkt har havvandet ved bun-

Den store “Methan-bøvs”
den af ukendte årsager opvar-
met methan-hydraten tilstræk-
keligt meget til, at en fraktion
af det den bundne methan-
hydrat blev nedbrudt til vand
og methangas – sådan ca. 1
billion tons. Methangassen
gennembrød havbunden og
forårsagede derved undersøiske
mudderskred fra kontinen-
talskråningerne. Ved denne
frigivelse er methanen sandsyn-
ligvis oxideret til CO2, som i
sidste ende har nået atmosfæren
og forårsaget drivhuseffekt.

Den rygende revolver
Teorien om Methan-bøvsen har
nu fået yderligere vind i sejlene
ved den amerikanske paleo-
oceanograf, Miriam Katz’s ny-
lige undersøgelser af borekerner
fra havbunden ud for Florida. I
en dybde af 500 meter – netop,
hvor kernen viser de øvrige tegn
på methan-begivenheden (skift

i indholdet af mikrofossiler og
kulstof-isotopsignal) findes et
20 cm tykt lag, som er tolket
som rester af netop de under-
søiske jordskred, som er opstået
i kølvandet på Methan-bøvsen.
Det er hermed lykkedes at
lokaliserer en mulig “rygende
revolver” for begivenheden.

To tredjedele af methanen
skulle angiveligt være frigivet i
løbet af få tusind år, hvilket er
at sammenligne med den ha-
stighed, hvormed mennesket
har frigjort kuldioxid til atmo-
sfæren ved afbrænding af fossile
brændstoffer.

CRK

Kilde: Science vol 286, nov. 1999.


